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NEW KEYNESIAN PHILLIPS CURVE IN LITHUANIA

 Ernestas Virbickas is a Doctor of Social Sciences, Head of Macroeconomics and forecasting Division, 
Economics Department, Economics and financial Stability Service, Bank of Lithuania.

 Areas of activity: macroeconomics, monetary economics, pricing behaviour.

Ernestas Virbickas
Lietuvos bankas
Gedimino pr. 6
01103 vilnius
E-mail: evirbickas@lb.lt

The paper provides estimates for the New Keynesian Phillips curve in Lithuania. It considers the baseline 
and hybrid New Keynesian Phillips curves, the latter accounting for inflation inertia, under the closed 
and open economy frameworks. The estimates highlight the importance of expected and lagged infla-
tion in the inflation formation process. The role of real marginal cost is found to be limited in shaping 
dynamics of the inflation. The study yields estimates for the underlying characteristics of the pricing 
behaviour in Lithuania. Estimates show that the price duration stands at around 2.2–2.8 quarters, 
while the fraction of firms that adjust prices in a backward looking way amounts to around one third.
Keywords: inflation, price stickiness, real marginal cost, labour income share, closed economy, open 
economy.

Introduction

New Keynesian Phillips curve (NKPC) provides a framework to analyse inflation in a structural 
way. NKPC relates inflation to real economic activity, inflation expectations and, possibly, 
inflation inertia. The considered models are theory-based. They evolve from optimising 
behaviour of monopolistically competitive firms that set the prices in a constrained way. 
These models, thus, incorporate nominal rigidities that can be analysed in more detail.

This paper considers a baseline NKPC, where the real marginal cost and the expected 
inflation govern inflation, and a hybrid NKPC, where the lagged inflation is accounted 
for, as outlined in Galí and Gertler (1999) and Galí et al. (2001). The paper covers a 
closed economy case and an open economy extension. The latter economy framework 
introduces the open economy effects by allowing for imported goods to be used in the 
consumption and in the production as in Leith and Malley (2007). Different economy 
setups render different real marginal cost measures. In the closed economy the real 
marginal cost is proxied by labour income share or equivalently by real unit labour cost, 
while in the open economy the real marginal cost is a combination of labour income share, 
real gross domestic product (GDP) and domestic costs/prices relative to import prices.

Estimates for hybrid NKPC in Lithuania are reported in Dabušinskas and Kulikov (2007). 
The authors provide estimates under the real marginal cost proxies derived for the closed 
economy (as in Galí, Gertler 1999 and Galí et al. 2001) and two open economy cases (one 
of them follows Leith and Malley (2007), the other one incorporates energy production 
factor). Baseline and hybrid NKPC for Lithuania are estimated in Mihailov et al. (2010). 
The authors consider the closed and open economy cases, where the latter case accounts 
for the terms of trade as in Galí and Monacelli (2005). The study of Mihailov et al. (2010) 
uses real GDP series to construct the measure of real marginal cost.

The purpose of this paper is to identify the role of inflation factors in Lithuania 
as suggested by the NKPC. The paper estimates the baseline and hybrid NKPC. The 
undertaken study estimates the reduced-form parameters that represent the role of real 
marginal cost, lagged inflation and expected inflation in governing the inflation process. 
The paper also estimates the structural parameters that underlie the price setting. One 
of the structural parameters is the fraction of firms that keep prices unchanged. This is a 
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parameter used in the calvo (1983) price setting formulation, which is employed in the 
considered models. This parameter allows deducing the estimate of price duration that 
is often viewed as a price stickiness measure. The other estimated structural parameter 
is the fraction of firms that adjust prices following the backward looking rule of thumb. 
This parameter is used in the hybrid NKPC formulation to account for inflation inertia.

The paper is organised in the following way. Section 1 reconstructs the models of 
baseline and hybrid NKPC. As a starting case, the models are derived under the closed 
economy assumptions. The models are then extended to introduce the open economy 
effects. This section also outlines the measures for the closed economy and the open 
economy real marginal cost. Section 2 provides the empirical evidence on the parameters 
for the considered models in Lithuania. The main findings of the performed research are 
summarised in the concluding section.

1. Theoretical background

This section describes the economic setup that generates the baseline and hybrid NKPC. 
The theoretical background follows Galí and Gertler (1999), Galí et al. (2001) and Leith 
and Malley (2007) in reconstructing the structural relation between inflation, real economic 
activity, inflation expectations and, in hybrid NKPC case, inflation inertia.

It is assumed a continuum of firms indexed by j ∈[ ]0 1,  acting in a monopolistically 
competitive market. Each firm is a monopolistic competitor producing a differentiated 
good Yjt  and selling it at time t for a nominal price Pjt . Each firm faces a constant-price-
elasticity demand given by 

Y
P
P

Yjt
jt

t
t=











−ε

, 

where Yt  is an aggregate production output represented by Y Y djt jt=










− −

∫
ε
ε

ε
ε1

0

1 1

, Pt  is an 

aggregate price level P P djt jt= ( )− −∫ 1

0

1
1

1ε ε , e  is a price elasticity of demand and an elasticity 

of substitution between differentiated goods.
Firms set the prices in a constrained way as in calvo (1983). in particular, every period 

firm is allowed to adjust its price with a probability 1−θ , irrespective the fact whether the 
firm reset its price in the previous period. In other words, every period 1−θ  fraction of firms 
is allowed to change the price. At the same time θ  fraction of firms keeps the prices 

unchanged. The expected time that the price remains fixed, consequently, is 
1

1−θ
*. θ is, 

thus, used to measure the stickiness of prices. Under this setup the aggregate price level 
can be expressed as

P P Pt t t= −( )( ) +( )−

−
− −1

1

1
1

1
1θ θ

ε ε ε* ,

where Pt
*  is the newly set price chosen by firms, which are allowed to adjust their prices 

in period t. Log-linearization of the price index around a zero-inflation steady state implies 
that the aggregate price level evolves as a weighted average of the newly set price level 
pt

* and the price level observed in the previous period pt−1, in particular:

p p pt t t= −( ) + −1 1θ θ* , (1)

where the lower case letters, representing the variables, denote the variables in logs**.

1.1. Optimal price setting under Calvo constraints

When prices are set with restrictions, optimal pricing involves the assessment of 
expected changes in economic environment during a foreseeable future. The firm, which 
under the Calvo constraints is allowed to set the price at time t, picks up the optimal 
price Pjt

*  so that to maximize the discounted stream of the expected future profits over 

*To illustrate, if the periodicity 
is quarterly and every quarter 
the firm is allowed to adjust the 
price with probability q = 0.5, 
then the implied time period, 
during which the price remains 
fixed, is two quarters.
**In the rest of the paper the 
same notation (lower case let-
ters) for variables in logs applies.
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the horizon, during which the price is to prevail. firm faces the profit maximization 
problem

max
P

t
k

jt jt k jt k jt k
kjt

E P Y MC Y
*

*βθ( ) −( )+ + +
=

∞

∑
0

, (2)

subject to the demand condition Y
P
P

Yjt
jt

t
t=











−* ε

. Here β  is a subjective discount factor, 

MCjt  is a nominal marginal cost of firm j.
Solution to the firm’s maximization problem (2) and its log-linearization yields the 

optimal path for the newly set price chosen by the firm under the Calvo constraints. In 

particular, this price is determined by the mark-up µ
ε

ε
=

−1
 and the discounted stream 

of current and expected future nominal marginal cost of the firm:

p E mcjt t
k

jt k
k

* = + −( ) ( ) +
=

∞

∑logµ βθ βθ1
0

. (3)

result as in equation (3) implies that in the limiting case when the prices are set in a 
fully flexible way, i.e. when all the firms are allowed to choose the prices in any given 
period θ =( )0 , the prices move as much as the current nominal marginal cost. Only 
when the price stickiness is introduced, i.e. when θ > 0, the expected future developments 
of nominal marginal cost obtain the weight.

1.2. Closed economy framework

In the assumed economy, as in Galí et al. (2001), the firms employ a production 
technology expressed as

Y A Njt t jt= −1 α , 

where At denotes a common technological factor, Njt is a labour input and a is an elasticity 
of substitution between labour and capital that is kept fixed*.

In the economy, where only labour is used to produce the output, the total cost func-
tion of the firm is defined as WNt jt , where Wt is a nominal wage. The real marginal cost 
then is

MC
WN
PY

P
Pjt

r t t

t t

jt

t

=
−











−
−1

1

1

α

εα
α
, (4)

varying among the firms depending on the ratio between the price set by each firm and 
the general price level (the framework follows Sbordone (2002)).

Log-linearization of equation (4) implies that in the given closed economy the real 
marginal cost of the firm follows a relationship between the real marginal cost in the 
economy and the price set by the firm relative to the general price level

mc mc p pjt
r

t
r

jt tˆ ˆ ( )= −
−

−
εα
α1

. (5)

Here the lower case letters under “^” denote the log deviations of variables from 
their steady state values**.

Since MC
WN
PY

S
t
r t t

t t

t=
−

=
−

1
1 1α α

, where St is a labour income share or equivalently a 

real unit labour cost, log-linear approximation of the real marginal cost in the given 
closed economy is proportional to the labour income share or equivalently the real unit 
labour cost

ˆ ˆr
t tmc s= . (6)

The Calvo formulation of sticky price setting and the outlined economy setup leads 
to a construction of structural relation between the inflation and the real marginal cost. 

*This production technology is 
equivalent to Y A N Kjt t jt= −1 α α , 
where capital K is fixed.
**In the rest of the paper the 
same notation (lower case letters 
under “^”) for log deviations of 
variables from their steady state 
values applies.



8

Pi
ni

gø
 s

tu
di

jo
s 

20
12

/2
  


  
Ek

on
om

ik
os

 t
eo

ri
ja

 i
r 

pr
ak

ti
ka

8

This relation is obtained by making use of the above derived results for the aggregate 
price level (eq. (1)), the newly set prices chosen by firms under the Calvo constraints 
(eq. (3)) and the real marginal cost (eq. (5)). taken together the results lead to the variant 
of baseline NKPC, which relates the current inflation to the current real marginal cost 
and to the inflation, which is expected to prevail in the next period:

1ˆ r
t t t tmc Ep λ β p += + , (7)

where pt is inflation rate defined as p pt t− −1, λ
θ βθ α
θ α ε

=
−( ) −( ) −( )

+ −( )( )
1 1 1

1 1
.

Iterating equation (7) results in 
0

ˆk r
t t t k

k
E mcp λ β

∞

+
=

= ∑  implying that the current inflation 

is governed by the discounted stream of current and expected future real marginal cost. 
Intuitively, it is justified by an assumption that the price resetting firms are forward looking 
and that some firms might end up without resetting their prices for a number of periods. 
The role of real marginal cost, in turn, depends on λ , which is related to the structural 
parameter θ . Since λ is decreasing to the parameter θ , higher fraction of firms, which 
are not allowed to reset the prices, implies more contained role of the real marginal cost 
in determining inflation. λ is also decreasing to the parameters a and e . The more 
sensitive firms are to the deviation of prices from the aggregate price level, the lesser 
the role the real marginal cost plays in the inflation.

Baseline NKPC embodied in equation (7) relates the current inflation only to the current 
real marginal cost and to the foreseen inflation, which is expected to prevail in the next 
period. Baseline NKPC does not capture, however, the lagged inflation effects on the 
current inflation, which are often found as statistically significant. To account for inflation 
inertia Galí and Gertler (1999) and Galí et al. (2001) suggest to assume that only a fraction 
of firms, which are allowed to reset their prices under the Calvo constraints, optimize 
their decisions as described in equation (3), while the rest of price resetting firms follow 
a backward looking rule of thumb

p pt
b

t t= +− −1 1
* π , (8)

where pt
b is a price level set by the backward looking rule of thumb firms, pt−1

*  is a level 
of prices set by the firms, which were allowed to adjust the prices in the previous period 
(this includes both the optimizing and the rule of thumb firms).

As noted by Galí and Gertler (1999) and Galí et al. (2001), rule of thumb (eq. (8)) 
possesses a few appealing features. Namely, when the inflation is stationary the rule 
converges to the optimal price setting behaviour. The prices set by this rule are conditioned 
only on the information dated at t −1 or earlier (the backward looking feature of the 
rule), however the rule incorporates the information about the future developments by 
accounting for the newly set prices in the previous period, which were partly set by the 
optimizing firms.

As in the analysis above, the optimizing firms (or, in other words, the forward looking 
firms) set their prices according to equation (3). in this setup the price level of newly set 
prices evolves according to

p p pt t
f

t
b* = −( ) +1 ω ω , 

where pt
f  is a price level set by the optimizing firms, 1−ω  is a fraction of firms that set 

the prices optimally, ω  is a fraction of firms adjusting the prices according to the backward 
looking rule of thumb.

Taken together the key equations, describing the economy with the backward looking 
rule of thumb price setting firms, yield the variant of hybrid NKPC, which relates the 
current inflation to the current real marginal cost, the lagged inflation and the inflation, 
which is expected to prevail in the next period:

1 1ˆ r
t t b t f t tmc Ep λ g p g p− += + + , (9)
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where 
( )( )( )( )

( )( )( ) ( )( )
1 1 1 1

1 1 1 1

ω θ βθ a
λ

θ ω θ β a e

− − − −
=

+ − − + −
 , γ

ω
θ ω θ βb = + − −( )( )1 1

, 

γ
βθ

θ ω θ βf = + − −( )( )1 1
.

Present value of equation (9) amounts to 1 1
02 2

1 ˆ
k

r
t t t t k

kf

E mcλp δ p
δ g δ

∞

− +
=

   
= +    

  
∑


, where 

δ
γ γ

γ1

1 1 4

2
=

− − b f

f

 and δ
γ γ

γ2

1 1 4

2
=

+ − b f

f

 are respectively the stable and the unstable 

roots of the associated characteristic equation*. Similarly as in the baseline NKPC, the 
present value representation shows that in addition to the lagged inflation the current 
inflation is determined by the discounted sum of the current and expected future real 
marginal cost.

The specification (9) implies that in the limiting case when all the firms, which are 
allowed to choose the prices, are forward looking, i.e. when ω = 0, the hybrid NKPC falls 
into the baseline model (7), which relates the current inflation only to the current real 
marginal cost and to the inflation, which is expected to prevail in the next period. And 
only when there is some fraction of firms, which reset their prices according to the back-
ward looking rule, i.e. when ω > 0, the lagged inflation obtains the weight in governing 
the present inflation. The proportion of rule of thumb firms affects the weight of both 
the lagged and the expected inflation. g b is increasing and g f  is decreasing to ω, therefore 
higher fraction of the backward looking firms implies stronger role of the lagged inflation 
and weaker role of the expected inflation in determining the current inflation. The impact 
of the fraction of firms, which are not allowed to reset the prices, is the opposite. g b is 
decreasing and g f  is increasing to the parameter θ , therefore if pro portion of firms, which 
keep their prices unchanged, is higher, the role of the lagged inflation is weaker and the 
role of the expected inflation is stronger.

1.3. Extension to open economy

The following model extension incorporates the open economy effects by allowing 
for imported goods to be used in the consumption and in the production as in Leith 
and Malley (2007). It is assumed that a consumption basket is a constant elasticity of 
substitution (CES) function aggregate:

C C Ct t
d

t
m= ( ) + −( )( )









− − −

χ χ
σ
σ

σ
σ

σ
σ1 1 1

1 , 

where C C djt
d

jt
d= ( )









− −

∫
ε
ε

ε
ε1

0

1 1

 and C C djt
m

jt
m= ( )









− −

∫
ε
ε

ε
ε1

0

1 1

 refer to the consumption of do-

mestically produced and imported goods respectively, χ  is a parameter representing the 
home bias in the consumption, and σ  is an elasticity of substitution between the goods 
produced in the home country and abroad.

The associated price indices of domestically produced and imported goods are given 

by P P djt
d

jt
d= ( )( )− −∫

1

0

1
1

1ε ε  and P P djt
m

jt
m= ( )( )− −∫

1

0

1
1

1ε ε  respectively, and the corresponding 

consumption price index is

P P Pt t
d

t
m= ( ) + −( ) ( )( )− − −χ χσ σ σ σ σ1 1

1
11 . 

As in Leith and Malley (2007), imported goods are viewed as substitute for labour in 
the production technology:

Y N IMjt N jt IM jt= +










− − −
−( )

α α
ρ
ρ

ρ
ρ

ρ
ρ

α1 1 1
1

**, (10)

*The associated characteristic 
equation in lag operator L terms 

is L L
f

b

f

− − + =1 1
0

γ
γ
γ

.

**This production technology is 

equivalent to Y N IM Kjt N jt IM jt= +










− − −
−( )

α α
ρ
ρ

ρ
ρ

ρ
ρ

α

α
1 1 1

1

Y N IM Kjt N jt IM jt= +










− − −
−( )

α α
ρ
ρ

ρ
ρ

ρ
ρ

α

α
1 1 1

1

Ka,  where 

ca pi tal K is fixed.
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where IMjt is imports of goods used in the production of firm j , aN  and a IM are the 
shares of labour and imported goods respectively in the production, and ρ  is an elasticity 
of substitution between these inputs.

Similarly as in the home country, the consumers and the firms abroad use the imported 
goods in the consumption and in the production, implying an additional demand for 
domestic production output. The total demand for goods produced by domestic firm j 
therefore is

Y
P
P

Y
P
P

C C IMjt
jt
d

t
d t

jt
d

t
d t

d
t t=









 =









 + +( )

− −ε ε

* * , 

where Ct
*  and IMt

*  represent the foreign countries’ imports of domestically produced 
goods used for the consumption and for the production respectively.

Given the inputs used in the production, in the considered economy the firm is 
minimizing its cost function WN P IMt jt t

m
jt+  subject to the production technology constraint 

(eq. (10)). Optimal solution to the cost minimization problem leads to the relation for 
the firm’s real marginal cost, which consists of the element that is firm-specific (reflects 
the firm’s position on its production function) and the element that is common across 
the firms (it is associated with the input prices that are common for all the firms):

MC Y
W
P

W
Pjt

r
jt

t

t

IM t

N t
m IM N=

−








 +













−

− −1
1

1

1 1

α
α
α

α α
α
α

ρ
ρ
ρ









+








 +





















− −P
P

W
P

t
m

t

IM t

N t
m N IM

α
α

α α
ρ

ρ
ρ1 1

. (11)

Log-linearization of the outcome (11) delivers a relation that reflects the effects of the 
relative costs (prices) and the production output on the real marginal cost of the firm:

( ) ( )
1

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ

m
IM

m
Nr m

jt t t t t jt
m m

IM IM
m m

N N

W PW
PPPmc w p p p y

W WW P W P
P P P PP P

ρ

ρ ρ

a
a a

aa a
a a

 
 
 = − + − +

−   
+ +   

   

. (12)

As implied by equation (12) firm’s real marginal cost is influenced by the level of wages 
relative to consumer prices and the level of import prices relative to consumer prices. 
The shares of labour and import cost in the total cost determine the weights of both of 
these factors*. Apart from the cost factors, the real marginal cost is also influenced by 
the level of firm’s production output.

The introduction of the imported goods into the consumption implies that the 
consumer prices and the domestically produced goods’ prices evolve in a different way. 
This has an impact on the formulation of the baseline and hybrid NKPC in the considered 
economy. Since it is assumed that the firms are owned by the consumers, the nominal 
marginal cost of the domestic firms is deflated by the consumer prices rather than by 
the domestically produced goods’ prices. It follows that in the considered open economy 
the baseline NKPC is

( ) 1ˆ ˆ ˆd r d d
t t t t t tmc p p Ep λ β p += + − + , (13)

where π t
d

t
d

t
dp p= − −1 , λ

θ βθ α
θ α ε

=
−( ) −( ) −( )

+ −( )( )
1 1 1

1 1
, and the hybrid NKPC is 

( ) 1 1ˆ ˆ ˆd r d d d
t t t t b t f t tmc p p Ep λ g p g p− += + − + + ,  (14)

where 
( )( )( )( )

( )( )( ) ( )( )
1 1 1 1

1 1 1 1

ω θ βθ a
λ

θ ω θ β a e

− − − −
=

+ − − + −
 , γ

ω
θ ω θ βb = + − −( )( )1 1

, 

γ
βθ

θ ω θ βf = + − −( )( )1 1
.

*Notice that, owing to the opti-
mal solution to cost minimization 
problem, the following holds 
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Utilizing the relation for the labour income share in GDP S
W N
P Yt

t t

t
d

t

= *  and the relation 

for the share of imported goods in GDP I
P IM
P Yt

m t
m

t

t
d

t

= *  as well as noticing that the relation 

between firms’ production output and GDP is Y Y
P IM
Pt t

t
m

t

t
d= +*  (here Yt

* is GDP), the term 

that appears in the baseline and in the hybrid nkpc formulations (13) and (14) might 
be expressed as

1 1
1

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
m

r d
t t t t t

m

Imc p p s y
I

a
aa

a

+ − = −
− −

−

*

       ( ) ( ) ( )1
1 1

1 1

ˆ ˆ ˆ ˆ
m m m

m d m
t t t tm m

m m

I S I Iw p p p
S I S II I

ρ ρ
a a

a a

 
 

− − − − + − 
+ + − − − − 

. (15)

Owing to the undertaken rearrangements, the outcome (15), which is thereafter 
referred to the open economy real marginal cost measure, distinguishes the role of the 
labour income share in pricing behaviour envisaged in the NKPC formulations. In addition 
to the labour income share, the price setting behaviour appears to be influenced by the 
real GDP and by the relative costs (prices). Pricing is now affected by the level of wages 
relative to import prices and the level of domestic prices relative to import prices. The 
specification of the open economy real marginal cost measure encompasses the measure 
derived for the closed economy. Once the imported goods are not considered, i.e. when 
Im = 0, the open economy real marginal cost measure (eq. (15)) falls into the respective 
proxy in the closed economy.

2. Empirical evidence

The baseline and hybrid NKPC are estimated by undertaking the assumption of 
rational expectations of the firms, which reset the prices in a forward looking way. 
forward looking firms use all the information available at time t so that all the expectation 
errors e Et t t t+ + += −1 1 1π π  are not correlated with the information used at the time when 
prices are reset. If firms use the information represented by vector of variables xt , under 
rational expectations this vector is orthogonal to nkpc formulations (7), (9), (13) and 
(14) yielding

( )( )1 0ˆ r
t t t t tE mc xp λ βp +− − = , (16)

( )( )1 1 0ˆ r
t t t b t f t tE mc xp λ g p g p− +− − − = , (17)

( )( )( )1 0 andˆ ˆ ˆd r d d
t t t t t t tE mc p p xp λ βp +− + − − =  (18)

( )( )( )1 1 0ˆ ˆ ˆd r d d d
t t t t t b t f t tE mc p p xp λ g p g p− +− + − − − = . (19)

The assumption of rational expectations gives a rise to the orthogonality conditions 
(16)–(19), implying that the baseline and hybrid nkpc can be estimated employing the 
generalized method of moments.

2.1. Estimation

The baseline and hybrid NKPC are estimated using quarterly data available from 
Bloomberg Professional, Eurostat, Organisation for Economic Co-operation and Develop-
ment and Russian federation federal State Statistics Service. The data used in estimations 
are seasonally adjusted. Estimations are performed for the period starting from the first 
quarter of 1999 up to the fourth quarter of 2011.

The variable of quarterly inflation is constructed as a logarithmic difference of GDP 
deflator. The estimations are undertaken using a demeaned inflation series. This serves 
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as a proxy for inflation’s deviation from its steady state value. This variable is shown in 
figure 1.

Figure 1. Deviation of inflation and real marginal cost from their respective steady 
state values
 Closed economy  Open economy 

 Real marginal cost measures

Source: Eurostat; author’s calculations.

In the case of a closed economy, the real marginal cost is proxied by the labour income 
share (a ratio of compensation of employees over nominal GDP) following equation (6). 
Its deviation from a steady state value is computed by taking a logarithmic difference 
between the labour income share and its sample average.

The open economy real marginal cost variable is constructed as a combination of 
la bour income share, real GDP and relative costs/prices (formulation (15)). Deviations 
of the real GDP, the wage level, the import price level and the domestic price level from 
their steady state values are computed as logarithmic differences between these variables 
and their respective smoothened counterparts. The latter ones are derived applying the 
Hodrick-Prescott filter. The level of wages is calculated as a ratio of compensation of 
employees over the number of employees. The import price level of the imported inter-
mediate goods is not available in the national accounts, therefore the import deflator 
is used instead.

The computation of the open economy real marginal cost also includes the steady 
state values of the labour income share and the imported intermediate goods’ share in 
the nominal GDP. The values of the imported intermediate goods are not provided in 
the national accounts. As a proxy for these values the available data from the external 
trade statistics is used*. As shown in figure 2, the imported intermediate goods’ share 
in the nominal GDP exhibited an upward trend during the considered period. Therefore, 

*Relevant data is sourced from 
the external trade statistics clas-
sified according to the Broad 
Economic Categories. The ca-
tegories assigned to the interme-
diate goods are: (111) primary 
food and beverages (mainly 
for industry); (121) processed 
food and beverages (mainly for 
industry); (21) primary industrial 
supplies not specified elsewhere; 
(22) processed industrial supplies 
not specified elsewhere; (31) 
primary fuels and lubricants; 
(322) processed fuels and lubri-
cants (other than motor spirit); 
(42) parts and accessories of 
capital goods (except transport 
equipment); (53) parts and 
accessories of transport equip-
ment.
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the time-varying imported intermediate goods’ share as well as the time-varying labour 
income share (see Figure 3) is used in the construction of the open economy real marginal 
cost measure.

Figure 2. Intermediate goods’ imports Figure 3. Labour income share 
share

Source: Eurostat; author’s calculations. Source: Eurostat; author’s calculations.

Production technology parameter a, used in the measure of open economy real marginal 
cost, is obtained by rearranging the steady state aggregate counterpart of marginal cost 
formulation (11). Combining this formulation with the steady state relation between the 
firms’ production output and the GDP as well as with the steady state relation for open 

economy price mark-up µ
ε

ε
=

−
=

1
P

MC P

d

r  yields α µ= −
+
+

1
1

S I
I

m

m .

Analogously, the parameter a in the closed economy is computed by making use of 
the steady state aggregate counterpart of marginal cost relation (4) and the steady state 

formulation of the closed economy price mark-up µ
ε

ε
=

−
=

1
1

MCr . It follows that in the 
closed economy α µ= −1 S.

To compute a, as it is common in the analogous studies (Galí et al. 2001; Leith, Malley 
2007), the price mark-up m is assumed to be fixed. The value of m is set to 1.2. This 
implies that the value of price elasticity of demand e  is 6.0. In the open economy the 
parameter a is computed using the time-varying labour income share and the time-
varying imported intermediate goods’ share.

Similarly as in Leith and Malley (2007), the value of elasticity of substitution between 
labour and imported goods is also assumed to be fixed. In the computations ρ  is set to 0.5.

Real marginal cost measures in the closed economy and the open economy are 
compared in figure 1. These measures move quite close to each other largely driven 
by the labour income share variation. At the higher frequency some differences in the 
dynamics of these measures, however, are apparent.

The fixed values of mark-up m and elasticity of substitution between labour and imported 
goods ρ  affect the computation of open economy real marginal cost measure and, thus, 
the reduced-form estimates of the open economy baseline and hybrid NKPC. The assumed 
values of m also affect the structural parameters of the closed economy and the open 
economy baseline and hybrid NKPC. Apart from setting the values of m and ρ , the structural 
parameters of the closed economy and open economy hybrid NKPC are estimated by fixing 
the discount factor value. This leaves only two structural parameters to be estimated, 
namely, the fraction of firms that keep prices unchanged θ  and the fraction of firms that 
adjust prices following the backward looking rule of thumb ω. In estimating the structural 
parameters of the hybrid nkpc the discount factor value is set to 0.98.

following the rational expectations formulation, NKPC estimations can be carried out 
using the instruments dated at time t or earlier. The complete information dated at time 
t, however, might not be available at the moment when the firms are building up their 
expectations. Therefore all the estimations are performed using the lagged variables as 
the instruments.
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Models with different instrument sets are compared using two moment selection 
criteria proposed by Andrews (1999). One of them is the Schwarz-based criterion, 
and the other one is the Hannan-Quinn-based criterion. The selected models are 
presented in tables 1–2. the instrument sets include four lags of inflation, four lags 
of unemployment rate, four lags of trading partners’ inflation and one lag of oil price 
inflation in the United States dollars. All these variables represent deviations from 
their respective steady state values. Similarly as the general price inflation, the trading 
partners’ inflation* and the oil price inflation is computed as a logarithmic difference 
of trading partners’ GDP deflator and oil price level respectively. The estimations are 
performed using the demeaned trading partners’ inflation and oil price inflation series. 
Unemployment rate deviation from its steady state is computed as a difference between 
the unemployment rate and its smoothened counterpart, which is obtained using the 
Hodrick-Prescott filter.

*The variable representing the 
trading partners’ inflation is 
based on GDP deflator data 
of 19 countries accounting for 
more than 85 per cent of Lithu-
ania’s foreign trade in goods. 
These countries are: Austria, 
Belgium, Canada, the Czech 
Republic, Denmark, Estonia, 
finland, france, Germany, Italy, 
Latvia, the Netherlands, Norway, 
Poland, Russia, Spain, Sweden, 
the United Kingdom and the 
United States. The GDP deflators 
are weighted by the four-quarter 
moving averages of shares of 
these countries in the Lithuania’s 
imports and exports of goods.

Table 1 

Estimates for baseline New Keynesian Phillips curve 
(1999 Q1–2011 Q4)

Closed economy Open economy

Reduced-form  
estimates

Structural  
estimates

Reduced-form 
estimates

Structural 
estimates

 λ  0.057+ θ  0.539++ λ  0.071+ θ  0.609++

 β  0.963++ β  0.963++ β  0.997++ β  0.998++

J-statistic 9.257 9.257 9.427 9.375

Probability (J-statistic) 0.681 0.681 0.666 0.671

Q(1)-statistic 19.833 19.833 19.241 19.436

Probability (Q(1)-statistic) 0.000 0.000 0.000 0.000

Q(4)-statistic 27.437 27.437 26.878 27.087

probability (Q(4)-statistic) 0.000 0.000 0.000 0.000

Durbin-Watson statistic 3.097 3.097 3.078 3.084

Number of observations 52 52 52 52

Notes: +indicates statistical significance at the level of 10%; 
++indicates statistical significance at the level of 1%.

Source: author’s estimations.

To test the appropriateness of the instrument sets, the test of over-identifying 
restrictions is applied. The model is over-identified if the number of orthogonality 
conditions is larger than the number of parameters to be estimated, which is the case in 
the considered models. J-statistic is used to determine whether the set of instruments, 
used in the estimations, is adequate. in the selected models, as shown in tables 1–2, the 
null hypothesis is not rejected indicating an appropriate use of the instruments.

Ljung-Box Q-statistic and Durbin-Watson statistic are used to test whether the residuals 
of the estimated models are not serially correlated. Ljung-Box test null hypothesis is 
rejected for all the estimated models indicating the presence of serial correlation in 
the residuals. Serial correlation is also suggested by the Durbin-Watson test. All the 
estimations, therefore, are performed using the heteroscedasticity and autocorrelation 
robust standard errors.

Estimates for the baseline NKPC indicate rather similar role of real marginal cost and 
expected inflation in shaping the inflation formation in the closed economy framework 
and the open economy framework (see Table 1). In both economy setups the real 
marginal cost appears to be statistically significant, however the reduced-form parameters, 
representing the importance of this cost, are quite low. Such kind of finding is common 
in the related literature.

The estimates show a highly important role of inflation expectations, as reflected by 
the parameter β . This parameter stands at 0.96 in the closed economy case and close 
to a unity in the open economy case. The estimations yield statistically significant estimates 
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for the structural parameter representing the fraction of firms that keep prices unchanged. 
the estimates are 0.54 in the closed economy and 0.61 in the open economy. such 
values of θ  imply a price duration of around 2.2–2.6 quarters. the implied duration is 
lower than that found for the euro area and close to the one found for the United States 
as the baseline NKPC estimates show in Galí et al. (2003) under the closed economy 
framework.

Hybrid NKPC estimates show that in addition to inflation expectations the inflation is 
also governed by its inertia (see Table 2). The reduced-form parameters, reflecting the 
importance of lagged inflation, are of considerable size and statistically significant in the 
closed economy framework and the open economy framework. The magnitude of these 
parameters, however, is lower than that of the parameters corresponding to inflation 
expectations — one more result typical for the related literature. Unlike in the baseline 
case, the role of the real marginal cost is not found to be statistically significant.

Table 2 

Estimates for hybrid New Keynesian Phillips curve 
(1999 Q1–2011 Q4)

Closed economy Open economy

Reduced-form  
estimates

Structural  
estimates

Reduced-form 
estimates

Structural 
estimates

 λ  0.021 θ  0.580++ λ  0.024 θ  0.647++

 g b  0.333++ ω  0.288+ g b  0.360++ ω  0.352+

 g f  0.646++   g f  0.625++  

J-statistic 7.315 7.291 7.306 7.300

Probability (J-statistic) 0.773 0.838 0.774 0.837

Q(1)-statistic 29.890 29.983 30.327 30.317

Probability (Q(1)-statistic) 0.000 0.000 0.000 0.000

Q(4)-statistic 43.913 44.049 44.765 44.724

probability (Q(4)-statistic) 0.000 0.000 0.000 0.000

Durbin-Watson statistic 3.397 3.400 3.410 3.410

Number of observations 52 52 52 52

Notes: +indicates statistical significance at the level of 10%;
++indicates statistical significance at the level of 1%. 

Source: author’s estimations.

The hybrid NKPC analysis yields statistically significant estimates for the fraction of 
firms that keep prices unchanged in the closed economy case and the open economy 
case. These structural estimates are somewhat higher than those obtained under the 
baseline NKPC formulation. The estimate for the fraction of firms that keep prices 
unchanged in the closed economy is 0.58, and the estimate in the open economy is 
0.65. The estimates imply that the price duration under the hybrid NKPC formulation 
amounts to around 2.4–2.8 quarters, somewhat less than implied by the estimates of 
Dabušinskas and Kulikov (2007). The implied price duration is again lower than that in 
some European countries and close to the one in the United States as indicated by the 
hybrid NKPC estimates in Galí et al. (2003) and Leith and malley (2007) under the closed 
economy and the open economy frameworks.

The study shows a rather tangible fraction of price resetting firms that adjust prices 
following the backward looking rule of thumb. The estimates of this fraction of firms 
stand at 0.29 and 0.35 under the closed economy and the open economy frameworks 
respectively, in line with the ones reported by Dabušinskas and Kulikov (2007). The 
estimates are higher than those found for some European countries and are close to 
the ones found for the United Sates in both the closed economy and the open economy 
setups (Galí et al. 2003; Leith, malley 2007).

The estimates for the fraction of firms that keep prices unchanged and the implied price 
duration stand close to the survey evidence as reported by Virbickas (2009). According to 
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the survey, which referred to the period of 2007, most of the firms in Lithuania – around 
one quarter – change the prices quarterly to semi-annually, approximately one fifth of 
the firms change the prices once a year, and somewhat more than one tenth of the firms 
change the prices less frequently than once a year.

2.2. Model assessment

To assess the performance of estimated models the actual inflation is compared to 
the model-implied — or, as called by Galí and Gertler (1999) and Galí et al. (2001), 
fundamental — inflation. The way to deduce the fundamental inflation rests on the work 
of campbell and shiller (1987) who propose an approach to derive the fundamental 
stock prices. The fundamental inflation, separately under the baseline and hybrid NKPC, 
is obtained using the present value representations of current inflation. As the expected 
future real marginal cost is not directly observable, its measure is generated from a 
bivariate first order vector autoregression (VAR) of the real marginal cost and the inflation. 
Denoting z mct t

r
t=  
′ˆ , π *, the fundamental inflation under the baseline and hybrid 

NKPC is computed as

π λ βt tv I M z= ′ −( )−1
1

,  

and
1

1 1 1
2 2

1
t t t

f

v I M zλp δ p
δ g δ

−

−

   ′= + −   
  


 

respectively. Here v1
′ is a vector retrieving the forecast of the real marginal cost, l is an 

identity matrix, M is a companion matrix of the estimated VAR.
Actual and fundamental inflation under the baseline and hybrid NKPC in the closed 

economy and the open economy is plotted in Figures 4–5. the models-implied inflation 
is generally tracking the actual inflation rather satisfactorily — the models capture the 
rise in inflation during the first decade and they yield lower inflation in the last years of 
the estimation period. The mismatches, however, are evident at the higher frequency, 
especially during the sudden drop in inflation in 2008–2009 — at the time when 
extraordinary turbulences in the economic activity occurred.

Figure 4. Actual and fundamental quarterly inflation under the baseline New Keynesian 
Phillips curve+

     Closed economy      Open economy

Note: +actual and fundamental inflation represent the deviations from their steady state values.

Source: Eurostat; author’s calculations.

*In the open economy case 
this matrix corresponds to 

z mc p pt t
r

t t
d

t
d= + − 
′ˆ ˆ ˆ , π .
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Figure 5. Actual and fundamental quarterly inflation under the hybrid New Keynesian 
Phillips curve+

     Closed economy      Open economy

Note: +actual and fundamental inflation represent the deviations from their steady state values.

Source: Eurostat; author’s calculations.

The model-implied inflation is compared to the actual inflation using three statistical 
measures: root mean square error (RMSE), ratio of standard deviations and correlation*. 
computed values of the statistical measures are provided in table 3. 

*The latter two statistical mea-
sures, used to assess the infla-
tion dynamics under the Cal-
vo-type models, were sugges-
ted by Kurmann (2005).

Table 3 

Comparison of predicted outcomes under the models of New Keynesian 
Phillips curve 
(1999 Q1–2011 Q4)

Closed economy Open economy

Baseline NKPC Hybrid NKPC Baseline NKPC Hybrid NKPC

Root mean square error 0.030 0.025 0.036 0.026

Ratio of standard deviations+ 0.929 1.297 0.744 1.285

Correlation 0.163 0.146 0.052 0.074

Note: +ratio of standard deviations is computed as the ratio of the standard deviation of actual inflation over 
the standard deviation of fundamental inflation.

Source: author’s calculations.

The fundamental inflation under the hybrid NKPC models appears to be tracking 
the actual inflation somewhat more closely than under the baseline NKPC models as 
suggested by the RMSE. The correlation between the model-implied inflation and the 
actual inflation is higher in the baseline NKPC framework as compared to the outcome 
in the hybrid framework in the closed economy, while the opposite is found in the open 
economy, though the correlation between the investigated series is rather low in all the 
frameworks. Comparing the predictions of the models in the closed economy and the 
open economy, the accuracy of the implied inflation, shown by the RMSE, is to some extent 
higher under the former economy setups. The correlation between the fundamental 
and the actual inflation is also higher in the closed economy cases. In terms of variation, 
the inflation fluctuation predicted by the baseline NKPC in the closed economy stands 
particularly closely to the actual one, while the inflation variability predicted by the other 
models is somewhat more different.

Comparison of the estimated models indicates that the predictions by the baseline 
NKPC are possibly superior to the ones yielded by the hybrid model in the closed economy, 
while the opposite appears to be evident in the open economy. Somewhat unexpectedly, 
the inflation generated within the open economy setups does not present a better track 
of the actual inflation compared to the performance of the implied inflation within the 
closed economy frameworks. The caveats, however, of rather simplistic data generation 
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process, used to produce the expected future real marginal cost, and the shortcomings of 
the statistical measures, used to compare the model predictions, should be kept in mind.

Conclusions

The paper investigates inflation formation in Lithuania employing the NKPC framework. 
The paper reconstructs the baseline NKPC as well as the hybrid NKPC version, which 
accounts for inflation inertia, as in Galí and Gertler (1999) and Galí et al. (2001). The 
analysis considers the closed economy framework and the open economy framework 
by allowing for imported goods to be used in the consumption and in the production 
following Leith and Malley (2007).

The models allow examining the role of real marginal cost, expected inflation and, in 
the hybrid NKPC case, lagged inflation in governing the current inflation. The adopted 
economy setups provide a basis to investigate the structural parameters that underlie 
the price setting.

The estimates indicate a limited role of real marginal cost in the inflation formation in 
Lithuania. This is a common result in the related literature. The inflation appears to be 
primarily driven by inflation expectations and, under the hybrid NKPC formulation, past 
inflation with the magnitude of parameters, reflecting the importance of lagged inflation, 
lower than that of the parameters corresponding to expected inflation.

The analysis yields statistically significant estimates for the fraction of firms that keep 
prices unchanged, a calvo (1983) parameter used in the considered models. these 
estimates range between 0.54 and 0.65. this corresponds to the price duration of around 
2.2–2.8 quarters, lower than that found for some european countries and close to the 
one found for the United States.

The conducted research provides estimates of the fraction of firms that adjust prices 
according to the backward looking rule of thumb, a parameter used in the hybrid NKPC 
formulation to account for inflation inertia. These estimates vary between 0.29 and 
0.35, standing above those obtained for some european countries and close to the ones 
obtained for the United States.
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Santrauka

Ernestas Virbickas

taikant naujųjų keinsistų pasiūlytą phillipso kreivę, straipsnyje analizuojama infliacija 
Lietuvoje. pateikiamos pagrindinė ir mišrioji kreivės. mišrioji kreivė leidžia atsižvelgti į 
infliacijos pastovumą. atliktas tyrimas apima atvirosios ir uždarosios ekonomikos atvejus. 
pagal atvirosios ekonomikos modelį, importuojamos prekės naudojamos vartojimui ir 
gamybai.

pasirinkti modeliai sudaro galimybę įvertinti realiųjų ribinių sąnaudų, ankstesnio 
laikotarpio infliacijos ir laukiamos infliacijos poveikį dabartinei infliacijai. pasitelkus šiuos 
modelius, galima kiekybiškai nusakyti struktūrinius kainų nustatymo veiksnius.

gauti įverčiai rodo, kad realiosios ribinės sąnaudos infliacijai Lietuvoje turi ribotą 
poveikį. tokia išvada gana įprasta su straipsniu susijusioje literatūroje. tyrimo rezultatai 
rodo, kad infliacijai didžiausią įtaką turi infliacijos lūkesčiai ir, kaip matyti iš mišriosios 
kreivės, infliacijos pastovumas. Lyginant pastaruosius du veiksnius, pastebima, kad lūkesčių 
poveikis infliacijai Lietuvoje yra didesnis.

atlikus tyrimą nustatoma, kokia dalis šalies įmonių nekeičia kainų. ši dalis – tai calvo 
(1983) kainų nustatymo modelio, naudojamo atliekant tyrimą, viena iš ypatybių. Įverčiai 
rodo, kad nekeičiančių kainų įmonių dalis yra apie 0,54–0,65. vadinasi, kainų galiojimo 
trukmė Lietuvoje yra apie 2,2–2,8 ketvirčio. ji mažesnė nei trukmė, panašiais tyrimais 
nustatyta kai kuriose europos šalyse, ir artima kainų galiojimo trukmei jav.

straipsnyje pateikiami kiekybiniai įmonių, kurios nustato kainas pagal ankstesnių 
laikotarpių informaciją, dalies įverčiai. prielaida, kad taip dalis įmonių nustato kainas, 
taikoma mišriajai kreivei, taip siekiant atsižvelgti į infliacijos pastovumą. nustatyta, kad 
tokių įmonių dalis sudaro apie 0,29–0,35. ji yra didesnė nei įmonių dalis kai kuriose 
europos šalyse, bet nelabai skiriasi nuo įmonių dalies jav.

NAUJŲJŲ KEINSISTŲ PHILLIPSO KREIVĖ REMIANTIS LIETUVOS DUOMENIMIS
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Thomas E. H. Notten
všĮ „versli Lietuva”
a. goštauto g. 40a
01112 Vilnius
E-mail: t.notten@enterpriselithuania.com

This study* attempts to identify separately the demand and supply relationships for Lithuanian do-
mestically produced exports excluding energy products, which enables testing of the small country 
assumption. Supply and demand functions for both the traditional Armington model and the small 
country model have been estimated by means of the ARDL bounds testing approach to cointegration, 
which is applicable regardless of whether regressors are I(0) or I(1). Appropriate volume and price 
series are acquired from a unit value index that is calculated from disaggregated data. The dataset 
has been tested for a structural break which is subsequently accounted for in the econometric analy-
sis. The findings suggest that in the long-run export prices co-move with world export prices, which 
implies that Lithuanian firms act as price-takers in world markets. Despite this finding, the long-run 
development of both export volumes and export prices is better explained by supply factors. Expanding 
productive capacity rather than world demand is the main driver of export volumes in the long-run. 
Demand variables do explain short-run dynamics of both export volumes and export prices: export 
volumes move one-on-one with world demand in the short-run.
Keywords: exports, small country assumption, structural breaks, ARDL bounds testing.

Introduction

One of the most significant features of the strong economic performance of Lithuania 
since regaining its independence has been its rapid growth of exports. Lithuanian exports 
are generally believed to be sensitive to changes in world demand. This belief is grounded 
on both casual observation, especially from the experience of recent recessions, and on 
econometric evidence from earlier investigations into Lithuania’s export performance. 
In recent years this assumption does not seem to hold. Lithuania reported record export 
growth rates, while demand in Lithuania’s most important export market the European 
Union (EU) is stagnating**. The present study questions the assumption that Lithuanian 
exports are mainly driven by world demand. 

The few existing studies on Lithuanian exports have leaned heavily on the idea 
that exports are mainly demand-determined, following the traditional assumption by 
Armington (1969) that exporting countries operate in an imperfectly competitive market 
where they have some market power. celov et al. (2003) estimate Lithuanian exports 
as part of a larger macro-econometric model in which export volumes are modelled as 
a function of the real exchange rate and foreign gross domestic product (GDP). In their 
export price function they use a supply factor by incorporating domestic producer prices 
into a weighted average of the domestic producer price and the average price in export 
markets. rudzkis and kvedaras (2003) investigate the impact of foreign demand, the real 
exchange rate and foreign direct investment on Lithuanian exports for different export 
markets. foreign direct investment can be considered a supply side variable. finally, 
vetlov (2004) models exports as a component of a larger macro-econometric model in 
which export volumes are a function of the real exchange rate and imports of Lithuania’s 
most important trade partners. Export prices depend on oil prices, import prices and the 
endogenously determined GDP deflator. 

Modelling export volumes merely as a demand function is not very satisfactory in spite 
of the fact that it is clear-cut. The strong export performance in recent years is difficult 

*I am grateful to Nerijus Do-
vy dėnas, vadimas ivanovas, 
Pau lius Lukauskas, Rimantas 
Rudzkis, Igor Vetlov, the Bank 
of Lithuania analyst team and 
two anonymous reviewers for 
helpful comments on earlier 
drafts. I further would like to 
thank mindaugas Žilionis from 
the Ministry of Economy of the 
Republic of Lithuania and Irena 
jočienė from statistics Lithuania 
for assistance in acquiring the 
appropriate data and Vadimas 
Ivanovas in particular for pro-
gramming the SQL data queries.
**Between 2009–2012 the 
ave rage growth rate of domesti-
cally produced export turnover 
excluding energy products to 
the EU was 16.5 per cent.

THE ROLE OF SUPPLY AND DEMAND FACTORS FOR LITHUANIAN 
EXPORTS: AN ARDL BOUNDS TESTING APPROACH 

 thomas e. H. notten is an analyst at všĮ „versli Lietuva”. 
 Areas of activity: international trade, international competitiveness, time series analysis.
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to explain given the weak growth in world demand, unless one would be willing to 
accept that the price elasticity of demand has risen dramatically. The main objection to 
this conclusion follows from the fact that Lithuania is a small country whose exports are 
only a small part of world trade. In general, products supplied by Lithuania could just as 
well be supplied from elsewhere. This might imply that the share of demand directed to 
Lithuania is partly dependent on the capacity to supply. If this is the case then there is 
no reason to assume that Lithuanian exports will grow at the same rate as world trade.

In view of the objection against a pure demand model, a reconsideration is in order. 
The aim of this paper is to study systematically the influence of demand and supply 
factors on exports. Browne (1982) first pointed to the inappropriateness of the traditional 
demand model for small open economies where exporters are regarded as price takers, 
not as price setters. this idea was further expanded by riedel (1988) and athukorala 
and Riedel (1991) with the formulation of explicit conditions for directly testing the small 
country assumption. In this paper, both traditional Armington and small country models 
are estimated in order to test the small country assumption for Lithuania. 

Most of the aforementioned studies on Lithuania’s export performance are based 
on volume and price series that include re-exports. Mellens et al. (2007) emphasize 
the fast growth of re-exports in international trade since the 1980s. the inclusion of 
re-exports in explicit models of export demand and supply is negligible if the share of 
re-exports is small or when the product mix of re-exports roughly corresponds with the 
product mix of domestically produced exports. If this is not the case, than estimated 
supply relationships are likely to be biased. Separate price and volume indicators on 
Lithuanian domestic exports are not available. Instead a unit value index is constructed 
from disaggregate data, which makes it possible to formulate a coherent export supply 
relationship. Besides re-exports, exports of energy products are excluded from the analysis 
as well, because their market structure is likely to differ from non-energy products. Thus, 
only domestically produced exports excluding energy products (hereinafter – exports) 
will be studied. in 2012, the turnover by this category accounted for 34.7 per cent of 
all Lithuanian exported goods and services.

The outline of the paper is as follows. Section 1 outlines the main trends in Lithuanian 
exports. The empirical problem studied in this paper and the economically interesting 
hypotheses that we are facing are introduced in section 2. in section 3 the framework 
for empirical analysis is discussed, focusing on practical issues such as dataset, the unit 
value index methodology and the estimation technigue used in this study. in section 4 
the empirical results of the present study are reported. 

In this paper the following conventions are followed: lower-case letters denote the 
natural logarithm of the corresponding variables and k∆  defines the kth difference, i.e., 
∆ = − −k t t t kx x x . 

1. Trends in Lithuanian exports

This section takes a closer look at Lithuania’s exports. figure 1 shows the development 
of export volumes relative to world import volumes excluding energy products, double 
reweighted by export market and product category (hereinafter – world demand), in 
which 2000 is chosen as the reference year*. A detailed overview of the construction 
of these variables can be found in Table 1 of the Appendix. from the upward trend in 
figure 1 it can be concluded that the average volume growth of exports outpaced the 
average volume growth in world demand. This means that Lithuanian exporters saw their 
market share considerably increasing. A possible explanation for this increase in market 
share is a continuous long-run improvement of Lithuania’s price competitiveness. It is 
also possible that the growth of Lithuania’s capacity to export tradable goods has been 
stronger than the average growth in world demand.

*Domestically produced export 
volumes divided by double 
reweighted import volumes, 
rebased to 2000 = 100.
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Figure 1. Growth of export volumes relative to world 
demand (2000 = 100)

Sources: Ministry of Economy of the Republic of Lithuania, Statistics 
Lithuania, Eurostat, OECD, national statistical agencies; author’s 
calculations. 

figure 2 provides further information on trends in Lithuanian export volumes. The 
main points to note are as following. Export volumes show a clear upward trend, only 
shortly interrupted by the 1998–1999 russian financial crisis and the 2008–2009 global 
financial crisis. The growth of Lithuanian export volumes seems unaffected by the 
european sovereign debt crisis that followed the 2008–2009 global financial crisis. the 
sudden decrease of exports in the first quarter of 2004 is caused by the completion of 
high value shipbuilding projects in the last quarter of 2003. 

Figure 2. Quarterly volume index of domestically 
produced exports excluding energy products (2000 = 100)

Sources: Ministry of Economy of the Republic of Lithuania, Statistics 
Lithuania; author’s calculations. 

The unit value index for domestically produced exports excluding energy products 
(hereinafter – export prices) and the unit value index of competitor export prices excluding 
energy products, double reweighted by export market and product category (hereinafter – 
world export prices), are both displayed in Figure 3.

Although in the short-run export prices differ from world export prices, in the 
long-run they tend to move in tandem. Several events had a profound effect on price 
developments. The 1997 Asian financial crisis did not only result into falling oil prices, 
but also into a decrease in most other commodity prices as well. Partly as a result of 
decreasing oil prices, russia came into severe financial troubles in 1998. the 1998–1999 
Russian financial crisis depressed prices even further. During this period the Lithuanian 
litas was pegged to the dollar, which was depreciating versus the European Currency 
Unit (ECU) and later the euro, the currency used in the most important export markets 
for Lithuanian domestically produced exports excluding energy products. 
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Figure 3. Export price and world export price (2000 = 100)

Sources: Ministry of Economy of the Republic of Lithuania, Statistics 
Lithuania, Eurostat, OECD, national statistical agencies, UN Comtrade; 
author’s calculations. 

In early 2002, Lithuania implemented a far-reaching institutional change by switching 
its exchange rate peg from the dollar to the euro. In the early 2000s several EU countries 
and the United States endured a mild recession, which was reflected in a deflationary 
trend which only reversed in late 2003, when global demand started growing at faster 
rates, resulting in high trade turnovers, rising commodity prices and inflationary export 
prices. Starting in late 2006, global food prices began to increase dramatically as a result 
of droughts and speculative food commodity trading. In addition, high oil prices lead 
to an escalation of fertilizer prices, which has a considerable share in Lithuania’s export 
portfolio as well. in mid-2008 export prices dropped sharply as a result of the global 
financial crisis, but recovered quickly as world demand started to recover from late 2009. 
Price increases slowed down in early 2011 as the plunge in demand resulting from the 
eurozone debt crisis slowed down further growth in prices.

2. The econometric modelling of aggregate exports

In the most simple equilibrium model of exports, export demand depends on the 
competitiveness of exports and on world demand. The appropriate choice of competitiveness 
term depends on the market structure in which exporting companies are operating. In 
perfectly competitive markets, price competitiveness has little meaning since exporters can 
supply as much as they wish at the world price. The amount sold will be determined by 
relative costs. Where markets are characterized by imperfect competition relative prices 
determine output. This implies that each producer has some market power which can 
be used to raise prices relative to competitors and not lose all sales. In practice exporters 
operate in both types of markets (Holly, Wade 1991).

In the traditional model a log-linear demand function for firms operating in an imperfect 
market is formulated as:

x p p mt
d

t
x

t
w

t
w= + −( ) +α α α1 2 3 ,, (1) 

where xt
d is the demand for exports, p pt

x
t
w−  depicts a real effective exchange rate with 

pt
x  depicting export prices and pt

w  world export prices measured in the same currency 
as pt

x and mw  represents world demand. We expect α2 0<  and α3 0> . The traditional 
model is based on the Armington (1969) model in which exporting countries and domestic 
producers imperfectly compete in homogeneous markets of tradable goods. from the 
first order conditions for the maximization of the constant elasticity of substitution (CES) 
utility function follows that: 
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where XiL  are exports of commodity L to market i, Y D Mi i i= +  the total trade partner’s 
demand for commodity L (domestic supply plus imports), A biL

s i
1 =

σ ,  with biL representing 
the exporting country’s market share for commodity L in market I, σ s i,  denotes the CES 
(assuming a single CES in each market), and σ t i,  depicts constant elasticity of trans-
formation. To obtain a measure of total exports, it is required to aggregate across products 
and trade partners. from this follows that −σ s refers to a2 in equation (1) and a restriction 
is imposed so that α3 1=  in equation (1). Even if a unique world market for homogeneous 
products among an exporting country’s main trade partners would exist, aggregation 
across commodity categories is likely to be non-linear due to the large amounts of diffe-
rent elasticities of substitution. Due to this possible aggregation bias, results from the 
traditional Armington model need to be interpreted with caution. 

goldstein and khan (1978) expand the traditional model by adding a supply equation 
which they estimate simultaneously with the traditional Armington demand equation. In 
their setup, supplied exports depend on the attractiveness of export markets relative to 
the domestic market and on the capacity of the domestic economy to supply tradable 
goods. The total level of domestic capacity is assumed to be dependent on the supply 
of labour, capital and technology and independent from the level of exports. Goldstein 
and khan (1978) proxy productive capacity by the trend of real income. in the literature 
different measures of productive capacity can be found. Draper (1985) divided production 
numbers by the capacity utilization rate, Browne (1982), Holly and Wade (1991) and 
muscatelli et al. (1994) use the net capital stock, while mellens (2011) incorporate 
potential production estimated with a production function in the export supply function. 
Due to data availability constraints, we proxy productive capacity by potential production 
of manufacturing excluding energy products. This variable is acquired by an industrial 
production volume index excluding refined oil products filtered by the Hodrick-Prescott 
filter (hereinafter – productive capacity). 

If we assume that the costs of producing goods for domestic and foreign markets are 
similar, exported volumes are determined by domestic demand pressure. following Holly 
and Wade (1991), a log-linear supply function is formulated as:

x p p p w kt
s

t
x

t
d

t
x

t t= + −( ) + −( ) +β β β β1 2 3 4 ,  (3)

where xt
s  are supplied export volumes and kt is a measure of productive capacity. p pt

x
t
d−  

depts relative prices and is in essence a measure of domestic demand pressure with 
export prices pt

x relative to producer prices (of tradable goods) in the domestic market 
pt

d (hereinafter – domestic producer prices). the relative cost term p wt
x

t−  is a measure 
for the profitability of exporting, where wt depicts the price of inputs, proxied by unit 
labour costs*. We expect β2, β3 and β4 0> .

In the most basic equilibrium model the export market is assumed to clear in each 
quarter so that x x xt

d
t
s

t= = . When using simultaneous equation methods, equation (3) 
is usually normalized by export prices pt

x so that each equation has the appropriate 
endogenous variable on the left side:

p x p w kt
x

t t
d

t t= + + + +ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ1 2 3 4 5 ,  (4)

where , , , ,ϕ
β

β β
ϕ

β β
ϕ

β
β β

ϕ
β

β β
ϕ

β
β1

1

2 3
2

2 3
3

2

2 3
4

3

2 3
5

4

2

1
= −

+
=

+
=

+
=

+
= −

+ ββ3

, we 

expect ,ϕ ϕ2 3 and ϕ4 0>  and ϕ5 0< .
equations (1) and (3) assume that export demand and export supply are homogeneous 

of degree zero in prices. Murray and Ginman (1976) challenge the mathematical 
specifications of these relationships, which constrain the influence of price variables to 
be equal in magnitude but opposite in sign. They therefore suggest separate estimation 
of the coefficients of the price variables. The traditional export demand function in 
equation (1) is reformulated as: 

*Instead of unit labour costs, 
Holly and Wade (1991) use a 
weighted average of wages and 
raw material costs.
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x p p mt
d

t
x

t
w

t
w= + + +δ δ δ δ1 2 3 4 ,  (5) 

where δ α δ α δ α1 1 2 2 3 2= = = −, ,  and δ α4 3= . We expect δ δ2 30 0< >,  and δ4 0> . Price 
homogeneity can be tested with the restriction δ δ2 3= − . The export supply function in 
equation (3) is reformulated likewise:

x p p w kt
s

t
x

t
d

t t= + + + +γ γ γ γ γ1 2 3 4 5 ,  (6)

where , , ,γ β γ β β γ β γ β1 1 2 2 3 3 2 4 3= = + = − = −  and γ β5 3= . We expect γ 2 0> , γ 3 0< , 
γ 4 0<  and γ5 0> .

This structural model considers a number of special cases. If export volumes are com-
pletely demand determined, then the price elasticity of supply is infinite and export prices 
are set by domestic prices. At the other extreme — applicable to the small open econo-
my — the price elasticity of demand is infinite, volumes are determined by supply con-
siderations and export prices are equal to the world price of exports. This assumption is 
known as the small country assumption. In this case export volumes are best modelled 
with relative costs as the competitiveness term (Holly, Wade 1991).

riedel (1988) and athukorala and riedel (1991) formulated five explicit conditions for 
directly testing the small country assumption for a given country:

1) there should be a one-to-one correspondence between a country’s export prices 
and world export prices;

2) the country faces a high and possibly infinite price elasticity of export demand;
3) changes in the country’s export volumes should have no influence on the country’s 

export prices;
4) fluctuations in world demand should have no significant effect on the country’s 

export volumes;
5) variations in export volumes should be explainable by changing conditions affecting 

domestic supply and demand for tradable goods.
from the first condition follows that if the country is a true price-taker, export prices 

px and world export prices pw  would be perfectly, or at least very highly collinear. In this 
case, a relative price variable p pt

x
t
w−  as in equation (1) cannot be precisely estimated, 

and it may turn out relatively low and statistically insignificant, although its true value is 
very high. Browne (1982) and riedel (1988) point out that the small country assumption 
can only be meaningfully tested if the demand equation is price dependent. Therefore 
equation (1) is reformulated as an inverse demand equation:

p x p mt
x

t t
w

t
w= + + +ω ω ω ω1 2 3 4 ,, (7) 

where , , ,ω
α
α

ω
α

ω ω
α
α1

1

2
2

2
3 4

4

2

1
1= − = = = − . We expect ω ω2 30 0< >,  and ω4 0> .

In order to determine whether the small country assumption cannot be rejected for 
Lithuania, long-run price homogeneity is imposed through the coefficient restriction
–1 03ω( ) = .

3. Data and econometric methodology

Integrating supply factors into our model requires that only data on domestic exports 
can be used, which means that only time series can be used that exclude re-exports. 
formulating a time-series model requires either export data in volume terms, or a price 
or unit value index which can be used to deflate export values. Unfortunately, there are 
no separate indicators available for domestic exports. The required deflators are therefore 
acquired by estimating a unit value index constructed from data on values and quantities 
at the most detailed level, that is by the Combined Nomenclature trade classification 
system at the 8-digit subdivision level and by partner country, supplied by the ministry 
of Economy of the Republic of Lithuania (from 1996 until 2007) and Statistics Lithuania 
(since 2008). unit value indices of the chained Fisher type have been compiled based 
on a modified version of the methodology used by Eurostat (2000)*. This methodology 

*Eurostat uses monthly unit va-
lue links, while we are employ-
ing quarterly unit value links. 
Eurostat also uses a different 
outlier detection and replace-
ment procedure. See: Eurostat 
(2000).
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is chosen because competitor unit value indices are compiled by the same method. 
Conventional index formulae are used to calculate the unit value links between year, 
quarter and the average of the previous year. These are:

Laspeyres unit value link:

i

n

i

n

V y i
u y q i
U y i

V y i

=

=

∑

∑

−
( )
−( )

−

1

1

1
1

1

( , )
, ,

,

( , )
.; (8)

Paasche unit value link:

i

n

i

n

v y q i

v y q i
u y q i
U y i

=

=

∑

∑

( )

( ) ( )
−( )

1

1 1

, ,

, , /
, ,

,

.; (9)

fisher link:

Laspeyres link Paasche link× , (10) 

where: , ,v y q i( ) is the value of domestically produced exports in item i for quarter q of 

year y, V y i( , )−1  = 
1
4

1
1

4

q
v y q i

=
∑ −( ), , , u y q i, ,( )  is the unit value of item i for quarter q of 

year y and U y i−( )1,  is the average unit value of item i for year y −1, calculated as total 
value divided by total quantity.

Annual links are calculated with the same formulas of Laspeyres, Paasche and fisher, 
using the quarterly links and previous yearly values for weighting. Once the annual links 
have been found, the indices are chained backwards (and upwards) to reference year 
2000. Example of the chaining of an index backwards for quarter q of year y: 

= 100  × (annual link for 2001, base 2000)
 × (annual link for 2002, base 2001)
 × …
 × (quarterly link for quarter q, year y, base y – 1).
Before calculating links, additive outliers in the raw unit value data series are detected 

by the Tramo algorithm provided together with the Demetra+ package (Microsoft Excel 
VBA-file ColorAnalyser.xls), after which they are removed. The resulting missing values 
are replaced with the same algorithm and a new quantity is calculated by dividing 
value through the imputed unit value. In several cases, code changes in the Combined 
Nomenclature required data series at the most detailed level to be aggregated at a less 
detailed level to form consistent time-series eligible for the Tramo procedure. Measured 
by value, the average coverage ratio of our unit value index is approximately 59 per cent. 

The dataset used in the present study is quarterly and ranges from 1996 to 2012 pro-
viding a total of 68 observations. series have been rebased to 2000 = 100 when necessary. 
Nominal variables are denominated in litas. All series showing a seasonal pattern have 
been seasonally adjusted with the Demetra+ package. Table 1 in the Appendix provides 
a complete listing of data sources and construction of the other variables. 

for there to be a long-run relationship between the variables, they must be 
cointegrated. This means that the residuals of a linear combination of I(1) series are I(0). 
Since an equation is estimated for both the demand and supply relationship, there is a risk 
of simultaneity bias, because the dependent variable of the demand equation emerges 
as an independent variable in the supply equation and vice versa. The preferred method 
when estimating a simultaneous cointegrated model is the maximum likelihood systems-
based approach (Johansen 1995). This method can be safely used in large samples where 
it is certain that the underlying series are all i(1). though, phillips (1994) showed that 
the maximum likelihood estimator has a fat-tailed distribution and no finite moments 
in small samples. This means that applying the Johansen approach in the present study 
might yield biased estimates given our small sample of 68 observations. therefore we 
are constrained to use single-equation cointegration techniques. 

The most widely used single-equation approach to cointegration is the static two-
step procedure proposed by engle and granger (1987). in the first step, the long-run 
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relationship is estimated with variables denoted in levels I(1) using Ordinary Least Squares 
(OLS). The short-run equation is a restricted Error Correction Model (ECM) with the 
variables denoted in first differences I(0) and the lagged residuals of the long-run equation 
serving as error-correction parameter. However, OLS is subject to a non-normal distribution 
and small-sample bias when applied to non-stationary data. This makes inference difficult, 
because standard t-statistics in the long-run estimation are not asymptotically valid. In 
addition, Banerjee et al. (1986) present simulation results showing that ignoring lagged 
terms in the static equations might lead to substantial bias in small samples. 

Banerjee et al. (1986) propose to estimate the long-run parameters by a conditional 
(or unrestricted) ECM in which the first difference of the dependent variable is regressed 
on the lagged dependent variable and lagged independent variables in levels. Short-run 
dynamics are captured by lagged differences of the dependent variable and independent 
variables. Serial correlation is removed through an appropriate chosen lag length of 
the short-run dynamic structure. Cointegration is then tested by an ECM-test in which 
the t-statistic of the lagged dependent variable is compared with the corresponding 
critical value. A survey of Monte Carlo studies has revealed that the unconditional ECM 
performs well in finite samples (maddala, kim 1998). as in the conventional restricted 
ECM, the level variables are required to be I(1) in order to render the cointegration test 
valid (Banerjee et al. 1998).

The ARDL bounds testing approach proposed by Pesaran and Shin (1997) and extended 
by Pesaran et al. (2001) allows the conditional ECM to contain a mixture of I(1) and 
I(0) long-run level variables. Cointegration of the model is tested by a standard Wald 
or f-statistic which has a non-standard distribution under the null of no cointegration 
between the long-run variables, regardless whether these are I(0), I(1) or fractionally 
integrated. The bounds testing approach enjoys several further advantages over 
conventional types of cointegration techniques. first, the method has favourable finite 
sample properties (Pesaran et al. 2001), making bounds testing appropriate for the 
present study. Second, Pesaran and Shin (1997) prove that appropriate modification of 
the lag orders of the ARDL model is sufficient to simultaneously correct for residual serial 
correlation and the problem of endogenous regressors. The bounds testing approach 
also has a potential pitfall. The inclusion of variables that are I(2) render the computed 
f-statistic spurious.

 To ensure that the order of integration of the variables under consideration does not 
exceed I(1), unit root tests are conducted. During the sample period Lithuania experienced 
two severe recessions and a number of institutional changes, which might possibly have 
resulted in structural breaks in the data series. perron (1989) shows that standard unit root 
tests, such as the augmented Dickey-Fuller (aDF) proposed in 1981 and phillips-perron 
(1988) tests might not be reliable in the presence of structural breaks. maddala and kim 
(1998) convincingly argue that these tests should not be used any longer in practice. 
perron (1989) proposed modified aDF unit root tests with a known structural break which 
is assumed to be determined exogenously.

Zivot and Andrews (1992) criticize Perron of possible data mining because he treats 
the break date as an exogenous event. They instead propose a sequential ADf test where 
the break date is endogenously determined using the full sample. The null hypothesis is 
a unit root process with drift against the alternative hypothesis of a trend stationary 
process with an endogenously determined structural break at time TB . Contrary to Zivot 
and andrews (1992), perron (1994) allows an endogenous structural break under the 
null of a unit root process with drift as well. perron (1994) extends the Zivot-andrews 
unit root test further by advancing a class of test statistics that allows for two different 
kind of endogenously determined structural breaks. The innovational outlier (IO) class is 
designed to capture structural breaks that occur gradually over time, while the additive 
outlier (AO) class allows the structural break to occur instantaneously. In the present 
study, the Zivot-Andrews and Perron unit root tests are employed to determine whether 
none of the variables are I(2). Based on results from the Zivot-Andrews and Perron unit 
root tests, possible dummy variables are added to the list of regressors. Technical details 
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for unit root tests that allow for a structural break are outlined in Section 1 of the 
Appendix.

In order to implement the bounds testing approach, yt  is defined as a I(1) dependent 
variable and zt  as a vector of I(d) regressors, where 0 1d≤ ≤ . The conditional ECM is 
formulated as:

∆ = + + + + ∆ + ′∆ + ′− −
=

−

−
=

−

−∑ ∑y c c t y z y zt o y t z t
i

p

i t i
j

q

j t j1 1 1
1

1

1

1

π π ϕ δ γ ∆∆ +zt tε ,  (11)

where co and ct  denote a constant and a trend and py and pz represent the long-run 
coefficient matrices for yt−1 and zt−1. The short-run dynamic structure is captured by 
∆ −yt i , ∆ −zt j  and tz∆  to ensure that the residuals et are serially independent. In the original 
papers by Pesaran and Shin (1997) and Pesaran et al. (2001), the lag order for p and q 
is specified by the Bayesian Information Criterion (BIC). This procedure of going from 
specific-to-general has often been criticized in the context of unit root tests (Maddala, 
kim 1998). We therefore use a general-to-specific approach, starting with a large number 
of lags kmax, after which the significance of the last coefficient is tested and k  is iteratively 
reduced until a significant statistic is encountered.

The conditional ECM in equation (11) is estimated by OLS. The bounds testing procedure 
tests whether a long-run relationship between yt and zt is absent by an f-test with null 
hypothesis H y z0 0: π π= =  against the alternative hypothesis H y z1 0: π π≠ ≠ . The 
asymptotic distribution of the test statistic is non-standard even if all the regressors are 
I(0), I(1) or mutually cointegrated. Pesaran et al. (2001) provide lower and upper bounds 
on the critical values for the f-test. If the test statistic falls below the lower bound, variables 
are I(0) and hence there is no cointegration possible by definition. In the case that the test 
statistic exceeds the upper bound, the variables are cointegrated. finally, if the test statistic 
falls within the bounds, the test is inconclusive. The critical values provided by Pesaran et 
al. (2001) are generated for large samples and are therefore unsuitable for the present 
study*. Instead, our test statistics are compared with critical value bounds specifically 
calculated for finite samples reported by Narayan (2005). The finite sample critical value 
bounds can be found in tables 2 and 3 of the appendix.

4. Empirical results

This section consists of two parts. In the first part, the order of integration of the 
variables is determined by the use of unit root tests that allow for a structural break. In 
the second part, conditional error-correction models are estimated to test the theoretical 
assumptions discussed in Section 2.

4.1. Order of integration

The test results for the Zivot-Andrews test are summarized in Table 1. The unit-root 
null hypothesis is rejected for three out of seven level series. The Zivot-Andrew test 
detected a structural break in both the mean and the slope in one out of seven level 
series (Model C). Three out of seven level series have a mean shift and no trend shift 
(Model A), while three level series have a trend shift and no mean shift (Model B). The 
unit root tests employed on the differenced series reveal breaks in both the intercept 
and the slope for all series (Model C), except for the productive capacity series where 
only a break in the intercept was detected (Model A). The test results indicate that it is 
likely that none of the series is I(2). 

*Pesaran et al. (2001) report 
critical values for a sample size 
of 1,000 observations, while Na-
rayan (2005) provides critical va-
lues for finite samples calculated 
specific for sample sizes ranging 
from 30–80 observations.
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Table 1 

Zivot-Andrews unit root test allowing for an endogenous structural break+

Series Level first difference

Model k ˆtβ ˆta B̂T Model k ˆtβ ˆta B̂T

xt A 1 4.752++++ –4.827++ 2008 Q3 C 0 –2.154+++ –7.717++++ 1999 Q2

pt
x B 1 –3.409++++ –4.076 2003 Q1 C 0 2.698++++ –6.432++++ 2008 Q4

pt
w B 0 –3.264++++ –4.057 2002 Q4 C 0 2.788++++ –9.363++++ 2010 Q1

mt
w A 1 4.768++++ –4.806+++ 2008 Q4 C 1 1.119 –5.521+++ 2008 Q3

pt
d C 1 –1.712++ –4.409 2005 Q1 C 3 4.308++++ –6.479++++ 2008 Q4

wt
A 3 4.235++++ –4.773++ 2000 Q1 C 0 –3.489++++ –8.132++++ 2001 Q1

kt B 8 3.532++++ –3.684 2008 Q4 A 5 –4.327++++ –5.570++++ 2009 Q2

Notes: k – lag length, ˆtβ  – t-statistic for deterministic trend, ˆta  – test statistic, B̂T  – break date (see section 1.1 
of the Appendix). 
+Model A critical values for ˆta  at 10%, 5% and 1% are –4.58, –4.80 and –5.34 respectively; model B critical 
values for ˆta  at 10%, 5% and 1% are –4.11, –4.42 and –4.93 respectively; model c critical values for ˆta  at 
10%, 5% and 1% are –4.82, –5.08 and –5.57 respectively;
++rejection of H0 at level of significance = 10%; 
+++rejection of H0 at level of significance = 5%;
++++rejection of H0 at level of significance = 1%.

Source: critical values obtained from Zivot and Andrews (1992); author’s calculations. 

Table 2 contains the results of the Perron test. The Perron test identified a structural 
break in both the mean and slope in two out of seven level series (Model 2). five out of 
seven level series have a break only in the mean (Model 1) and none of the level series 
has a break only in the trend function (model 3). analysis conducted on the differenced 
series reveals that none of the series is likely to be I(2), at least on the 10 per cent level 
of significance. Among the differenced series, one series has a break only in the mean 
(Model 1), four series have a break in both the mean and the slope (Model 2) and two 
series have a break only in the slope (model 3). 

Table 2

Perron unit root test allowing for an endogenous structural break+

Series Level first difference

Model k ˆtβ ˆta TB Model k ˆtβ ˆta TB

xt 1 7 4.525++++ –4.426 2008 Q2 3 0 –1.390 –7.430++++ 2009 Q2

pt
x 1 1 2.712++++ –2.656 1998 Q4 2 8 6.297++++ –6.883++++ 2008 Q2

pt
w 1 3 4.843++++ –4.014 1999 Q4 3 0 3.323++++ –9.264++++ 2006 Q3

mt
w 2 8 5.399++++ –4.067 2008 Q1 2 7 4.425++++  –6.843++++ 2008 Q1

pt
d 1 1 0.644 –3.933 2006 Q2 2 3 4.078++++ –6.269++++ 2008 Q2

wt
2 3 3.994++++ –4.581 1999 Q3 2 0 1.739++ –6.710++++ 2000 Q4

kt 1 3 –0.3456 –1.320 2002 Q1 1 9 –2.615+++ –4.995++ 2008 Q1

Notes: k – lag length, ˆtβ  – t-statistic for deterministic trend, ˆta – test statistic, TB – break date (see section 1.2 
of the Appendix). 
+Model 1 critical values for ta  at 10%, 5% and 1% are –4.92, –5.23 and –5.92 respectively; model 2 critical 
values for ta at 10%, 5% and 1% are –5.29, –5.59 and –6.32 respectively; model 3 critical values for ta at 
10%, 5% and 1% are –4.48, –4.83 and –5.45 respectively; 
++rejection of H0 at level of significance = 10%; 
+++rejection of H0 at level of significance = 5%;
++++rejection of H0 at level of significance = 1%.

Source: critical values obtained from perron (1994); author’s calculations.

from the Zivot-Andrews and Perron unit root tests can be concluded that the order 
of integration of our dataset is likely to be a mix of I(0) and I(1) trend and difference 
stationary processes, thereby justifying the choice for the bounds testing approach. There 
are no significant break dates that characterize all series, although the majority of break 
dates are roughly clustered around the global financial crisis. The reported t-statistics for 
the deterministic trend coefficients indicate that it is not clear whether a deterministic 
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trend should be incorporated in the conditional ECM normalized by export volumes. 
Adding a deterministic trend to the conditional ECM normalized by export prices might 
be justified based on results from both the Zivot-Andrews and Perron tests.

A dummy variable is added to the list of independent variables in order to correct 
for structural changes detected by the Zivot-Andrews and Perron unit root tests. After 
systematically testing with mean shift dummy variables corresponding to the events 
around which structural breaks were identified, a mean shift dummy variable was added 
to the dataset. The dummy variable captures the global financial crisis, which appears in 
the majority of series as a structural break: 

DU
for
otherwiset =

=1 2008 4 2012 4

0

� �t �Q �to� �Q

� ��������������������������������




.

Note that the associated critical values for the bounds test need to be modified if the 
fraction of the period in which the dummy variable is non-zero does not lead to zero 
with the sample size T (Pesaran et al. 2001). This means that in the present study, the 
dummy variable is only allowed to enter the short-run specification since tDU∆  gives only 
one non-zero observation. In this case, the fraction of non-zero observations is only 
1.5 per cent, which implies that we can use the critical values to make valid inference. 
If the dummy variable would enter the long-run specification as DUt−1, the none-zero 
observations would not lead to zero with the sample size T. In order to use the critical 
values provided by Narayan (2005), the mean shift dummy is therefore not allowed to 
enter the long-run specification. 

Now that we have both established that none of the variables are likely to be I(2) and 
identified the events that are possible causes of the detected structural breaks, the bounds 
testing procedure can be employed. δ j

′ in equation (11) is restricted to zero, since we 
would like to test the direct short-run impact of the independent variables. The serial 
independence of the residuals et is ensured by ′γ  and the appropriate lag order for p. 

4.2. Conditional error correction models

In the traditional Armington model, export demand is normalized on export volumes. 
In other words, export volumes are regressed on demand side variables. The following 
model excluding a deterministic trend was estimated:

∆x x pt t t
x= − − +

−
− − −+

1 530 0 137 0 307 0 1
1 634 1 676

1
1 605

1. . . .
( . ) ( . ) ( . )

778 0 235 0 870

0

1 135
1

1 705
1

2 860( . ) ( . ) ( . )
. .

.

p m pt
w

t
w

t
w

− −
−

+ −

+

+ +++
∆

2277 1 058
0 990 4 769( . ) ( . )

. .∆p mt
w

t
w+

+++

 (E11a)

Adj. R2 = 0.31     σ̂ = 0.036     JB = 7.435 (p = 0.02)     Fbounds(3) = 0.890 (p = 0.48) 
LM(1) = 2.338 (p = 0.13)         LM(2) = 2.346 (p = 0.31) 
LM(4) = 3.565 (p = 0.47)         LM(8) = 5.160 (p = 0.74)

Notes: Adj. R2 – adjusted coefficient of determination; σ̂  – standard error; JB – jarque-Bera normality test; 
F kbounds ( ) – F-statistic for bounds test with k independent variables; LM(n) – Breusch-godfrey Lagrange multi-
plier test for autocorrelation up to order n; t-statistics in parentheses; 
+rejection of H0 at level of significance = 10%; 
++rejection of H0 at level of significance = 5%;
+++rejection of H0 at level of significance = 1%.

The Jarque-Bera test rejects the null hypothesis of normality of the residuals at the 5 per 
cent level. On the other hand, the residuals do not show deviations from white noise 
according to the Breusch-Godfrey Lagrange Multiplier tests which tests autocorrelation 
up to order n. applying the F-bounds test generates a test statistic of 0.890, which 
falls below the critical value bound for a model with a constant with k = 3 at the 10 
per cent level of significance (see Table 2 of the Appendix), implying that there is no 
cointegration relationship. Among the three long-run variables, only world demand is 
significant although only at the 10 per cent significance level. The other two variables 
do have the expected sign. 
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the fourth condition of the small country assumption as formulated by riedel (1988) 
and Athukorala and Riedel (1991) implies that fluctuations in world demand should have 
no significant effect on the country’s exports. Given that the world demand coefficient 
is statistically different from zero at the 10 per cent level, it can be concluded that the 
fourth condition is not fulfilled. Demand factors do explain the developments of export 
volumes in the short-run. The three variables have the expected sign and export prices 
and world demand are significantly different from zero. A Wald test with null hypothesis 
H mt

w
0 1: ′ =γ  cannot be rejected*, which means that the development of export volumes 

and world demand are moving one-on-one in the short-run.
 Following riedel (1988), an inverse demand equation is estimated in the small country 

model where demand is normalized on export prices. Initial estimations including a 
deterministic trend distorts the outcomes and is therefore excluded from the inverse 
demand equation: 

∆p p xt
x

t
x

t= − − +
− − − −0 026 0 119 0 014 0 1

0 073 1 643
1

0 459
1. . . .

( . ) ( . ) ( . )
225 0 033 0 281

2 075
1

0 617
1

3 334
1

( . ) ( . ) ( . )
. .

++ +++− − −+ +

−

p m pt
w

t
w

t
w∆

00 107 0 524 0 385
2 283 5 970 4 559
. . .

( . ) ( . ) ( . )− ++ +++ +++
+ +∆ ∆ ∆x p mt t

w
t
ww .

 (E11b)

Adj. R2 = 0.68     σ̂ = 0.014     JB = 0.216 (p = 0.90)     Fbounds(3) = 1.566 (p = 0.20) 
LM(1) = 2.047 (p = 0.15)         LM(2) = 2.075 (p = 0.35) 
LM(4) = 4.753 (p = 0.31)         LM(8) = 11.292 (p = 0.19)

Note: see notes for E11a.

Again the bounds test points to no cointegration, since the f-test statistic of 1.566 
falls below the critical value bound for a model with a constant with k = 3 at the 10 per 
cent level of significance (see Table 2 of the Appendix). In the long-run specification, 
only world export prices are significantly different from zero. The long-run price homo-
geneity hypothesis H py z t

w
0 1 0: π π+ =−  cannot be rejected by the appropriate Wald 

test**. This evidence supports the hypothesis, that in the long-run, export prices move 
one-on-one with world export prices, thereby fulfilling the first condition of the small 
country assumption as formulated by riedel (1988) and athukorala and riedel (1991). 
This implies that Lithuanian firms act as price takers, rather than as price setters, which 
is consistent with available empirical evidence in pricing behaviour of Lithuanian firms 
that are exposed to foreign markets (Virbickas 2010). The third condition in the small 
country assumption implies that export volumes should have no influence on export 
prices in the long-run. The insignificant t-test on the export volume coefficient implies 
that the third condition is met as well. In the short-run, export prices do not move one-
on-one with world export prices, since the null hypothesis H pt

w
0 1 1: ′ =−γ  is rejected by 

the Wald test***. The long-run price elasticity of demand derived from the inverse 
demand equation equals –8.26. Lithuanian exporting firms are not pure price-takers in 
world markets since the long-run price elasticity of export demand is not infinitely elastic. 
However, Lithuania has very little market power, thereby partly confirming the second 
condition of the small country assumption. Short-run dynamics are captured by lagged 
export prices, export volumes, world export prices and world demand. 

The small country supply model is normalized by export volumes. The following model 
was estimated:

∆x x pt t t
x= − +

+++ +++−
− −3 050 0 440 0 057

2 967 3 747
1

0 185
1. . .

( . ) ( . ) ( . )
++ − +−

−
− −+ +++

0 167 0 151 0 663
0 357

1
1 902

1
3 445

1. . .
( . ) ( . ) ( . )

p w kt
d

t t

++ + − +
−

0 456 0 267 0 196 3 244
1 279 0 353 1 504
. . . .
( . ) ( . ) ( . )

∆ ∆ ∆p p wt
x

t
d

t
(( . )

.
1 411

∆kt
 (E11c)

Adj. R2 = 0.18     σ̂ = 0.040     JB = 8.881 (p = 0.01)     Fbounds(4) = 2.910 (p = 0.02) 
LM(1) = 2.101 (p = 0.15)         LM(2) = 3.947 (p = 0.14) 
LM(4) = 5.061 (p = 0.28)         LM(8) = 13.660 (p = 0.09)

Note: see notes for E11a.

*The f(1, 59) test statistic of 
0.069 yields a p-value of 0.79.
**The f(1, 57) test statistic of 
0.031 yields a p-value of 0.86.
***The f(1, 57) test statistic of 
29.293 yields a p-value of 0.00.
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The Breusch-Godfrey Lagrange Multiplier test shows weak signs of serial correlation at 
n = 8, but a correlogram (not reported) reveals that it is likely that the errors are serially 
independent. The f-test statistic of 2.910 falls between the bounds at the 10 per cent 
level for a model with a constant and k = 4 (see table 2 of the appendix). this implies that 
the bounds test is inconclusive. The statistically significant long-run unit labour cost and 
productive capacity variables have the expected sign. Export prices are insignificant but 
correctly signed, while domestic producer prices are insignificant and have the opposite 
coeficient sign as expected. Together with the inconclusive bounds test, the insignificant 
long-run domestic producer price variable implies that the fifth condition of the small 
country assumption is not fulfilled. In the short-run, none of the supply-side variables 
are significantly different from zero. 

Export prices are the dependent variable in the supply function of the traditional 
Armington model. The traditional supply function contains a deterministic trend:

∆p T pt
x

t t
x= + − +

+++ +++−
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0 705 3 857 4 756
1. . .

( . ) ( . ) ( . )
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∆ ∆

∆

 (E11d)

Adj. R2 = 0.71     σ̂ = 0.013     JB = 1.301 (p = 0.52)     Fbounds(4) = 7.358 (p = 0.00) 
LM(1) = 0.481 (p = 0.49)         LM(2) = 0.801 (p = 0.67) 
LM(4) = 0.910 (p = 0.92)         LM(8) = 3.298 (p = 0.91)

Note: see notes for E11a.

the F-test statistic of the bounds test of 7.358 exceeds the upper value bound for a 
model with a constant and a trend (see table 3 of the appendix), which implies that the 
null of no cointegration can be rejected at the 1 per cent significance level. Besides the 
confirmation of a cointegration relationship, all the long-run level variables are significantly 
different from zero and show the expected coefficient signs. In the short-run, domestic 
producer prices have an important impact on price-setting behavior. Unit labour costs 
influence export prices as well in the short-run. Short-run export volumes have the expected 
coefficient sign but are not significantly different from zero. Besides being insignificantly 
different from zero, productive capacity has the opposite coefficient sign as expected. 

from the two demand equations (E11a) and (E11b) can be concluded that there is 
no cointegration relationship in both the traditional and the small country model setup. 
Hypothesis testing reveals that export prices move in tandem with world export prices in 
the long-run. In the short-run, demand factors satisfactorily explain the developments of 
both export volumes and export prices. These findings are in line with the small country 
assumption that exporting firms are operating in a highly competitive environment. 
Contrary to the demand equations, cointegration was confirmed in the supply equation 
normalized by export prices (E11d) and the bounds test was inconclusive for the supply 
equation normalized by export volumes (E11c). Based on these findings, we cautiously 
conclude that supply factors better explain the long-run development of the dependent 
variables. On the other hand, demand factors do a better job in explaining developments 
in the short-run. 

Given that long-run developments are better explained by supply factors and short-run 
developments by demand factors, we abandon the strict separation between demand and 
supply variables for either the export volume or the export price normalization. Both export 
volumes and export prices are modelled with supply factors determining the long-run and 
demand factors capturing short-run dynamics. This setup corresponds to the neoclassical 
synthesis hypothesis first coined by Samuelson (1955), in which the long-run roughly follows 
the neoclassical supply-side and the short-run the Keynesian demand-side*. 

We further remove the zero restriction on δ j
′ in the conditional ECM in equation (11), 

allowing short-run dynamics to be determined by lagged differences of the independent 
variables as well. The following export volume equation is estimated:

*I would like to thank an ano-
nymous reviewer for suggesting 
the neoclassical synthesis model.
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403 ++
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 (E11e)

Adj. R2 = 0.45     σ̂ = 0.032     JB = 3.894 (p = 0.14)     Fbounds(4) = 5.094 (p = 0.00) 
LM(1) = 1.180 (p = 0.67)         LM(2) = 1.810 (p = 0.40) 
LM(4) = 3.004 (p = 0.56)         LM(8) = 12.296 (p = 0.14)

Note: see notes for E11a.

the test statistic of the F-bounds test equals 5.094, which exceeds the upper critical 
value bound at the 5 per cent significance level for a model with a constant and k = 3 (see 
Table 2 of the Appendix), from which can be concluded that the null of no cointegration 
can be rejected at the 5 per cent level. In the short run, export volumes are determined 
by world demand and lagged world demand.

The neoclassical synthesis requires export prices to be modelled likewise with supply 
variables determining the long-run and demand variables capturing the short-run:

∆p pt
x

t
x= − − +

− −
−+++ +++ +

0 909 0 187 0 095
3 365 3 069

1
2 887

. . .
( . ) ( . ) ( . ) +++ +++− − −
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+ − −x p wt t

d
t1
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1
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1

3 567
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( . ) ( . ) ( . ))

( . ) ( . ) (
. . .

+++

+++ +++

− +

+ + +

k

p m

t

t
w

t
w

1

5 050 3 680 5
0 380 0 231 0 810∆ ∆

.. ) ( . )
. .

007 1 875
0 024

+++ +
−

−
∆ ∆p DUt

d
t

 (E11f)

Adj. R2 = 0.78     σ̂ = 0.011     JB = 0.399 (p = 0.82)     Fbounds(4) = 4.473 (p = 0.00) 
LM(1) = 0.166 (p = 0.68)         LM(2) = 0.884 (p = 0.64) 
LM(4) = 2.434 (p = 0.66)         LM(8) = 4.958 (p = 0.76)

Note: see notes for E11a.

The null hypothesis of no cointegration is rejected at the 5 per cent level, since the 
F-test statistic equalling 4.473 exceeds the upper value bound for a model with a constant 
and k = 3 at the 5 per cent level (see table 2 of the appendix). in the short-run, export 
prices are driven by world export prices, world demand and domestic producer prices. 
Domestic producer prices are incorporated in the short-run specification as well because 
of the influence of domestic demand pressure on the export decision of the firm. 

Conclusions

Despite some statistical limitations, the results obtained permit a coherent set of economic 
conclusions*. The theoretical restrictions imposed on the estimated supply and demand 
functions hold only partly. Both the traditional and the small country demand functions 
do not exhibit a cointegration relationship. Hypothesis testing reveals that export prices 
move one-on-one with world export prices in the long-run. In the short-run, demand 
factors explain the developments of both export volumes and export prices rather well. 
Export volumes move one-on-one with world demand in the short-run. These findings are 
in line with the small country assumption that exporting firms are operating in a highly 
competitive environment, rather than in markets characterized by imperfect competition 
as suggested by the traditional Armington model. This is further emphasized by the high 
price elasticity of demand. 

The traditional and small country supply functions give a better explanation for 
Lithuania’s export performance in the long-run, but fail to capture short-run dynamics. 
Based on these findings, the theoretical restrictions that supply and demand should be 
either normalized on export volumes or on export prices are abandoned. In the modified 
export volume and export price functions, the long-run is driven by supply factors, while 
short-run dynamics are captured by demand factors. This setup corresponds to the 
neoclassical synthesis where the long-run follows the neoclassical supply side and the 
short-run the Keynesian demand side. 

Expanding productive capacity better explains the long-run development of export 
volumes than world demand. Evidence for the importance of domestic demand pressure 

*There is a lack of proper series 
on export prices and therefore 
unit value indices are used as an 
approximation for pt

x and pt
w.
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is mixed. There is no direct evidence for a negative relationship between export volumes 
and prices of tradable goods in domestic markets, but the latter drive up export prices 
in both the long-run and the short-run. Sound econometric evidence is presented for 
the negative relationship between unit labour costs and export volumes. Imposing wage 
restraints are therefore recommendable to maintain Lithuania’s competitive position in 
the long-run. 

The econometric results in the present study reveal that Lithuanian exporters are highly 
responsive to price incentives as a result of operating in markets characterized by high 
competition. Lithuanian workers are prepared to adjust their wages as market conditions 
change. Both domestic and foreign investments enlarged the productive capacity of the 
Lithuanian economy to supply world markets with a continuously growing variety of 
different products. These, far more than the state of world demand are the key ingredients 
of Lithuania’s long-run export performance.
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Appendix 

Table 1

List of variables and explanation

Variable Description Variable name 
used in text

Unit Source

Xt Domestically produced 
export volumes excluding 
energy products

Export volumes Thousand litas, 
constant 2000 
prices

Obtained by deflating domestically produced exports 
excluding energy in current prices taken from Ministry 
of Economy of the Republic of Lithuania and Statistics 
Lithuania by export price. 

Pt
x Unit value index of 

domestically produced 
exports excluding energy 
products

Export prices Index  
2000 =100

see section 3 in the main text.

Pt
w Unit value index of 

competitor export prices 
excluding energy products

World export 
prices

Index  
2000 =100

constructed from unit value indices of 18 competitor 
countries’ exports excluding energy products to 
Lithuania’s 25 most important export markets as 
measured by domestically produced exports excluding 
energy products, using 2005 trade weights, double 
reweighted by export market and 8 commodity 
categories (sitc 0-8 excl. 3). unit value indices taken 
from Eurostat Comext, OECD Monthly Statistics of 
International Trade and national statistical agencies. 
Export weights are calculated from data provided by 
Ministry of Economy of the Republic of Lithuania. 
Import weights in export markets are calculated from 
data taken from UN Comtrade database.

Mt
w World import volumes 

excluding energy products
World demand Index 

2000 =100

Constructed from import volume indices for 21 
export markets, using 2005 trade weights, double 
reweighted by export market and 8 commodity 
categories (sitc 0-8 excl. 3). indices taken from 
Eurostat Comext, OECD Monthly Statistics of 
International Trade and national statistical agencies. 
Weights calculated from data provided by Ministry of 
Economy of the Republic of Lithuania.

Pt
d Producer prices of (tradable 

goods) in the domestic 
market, excluding energy 
products

Domestic 
producer prices

Index 

2000 =100

Producer price index for manufacturing excl. refined 
oil products. NACE rev. 1 and NACE rev. 2 series taken 
from Statistics Lithuania have been merged to acquire 
one series.

Wt Unit labour costs Unit labour  
costs

Index  
2000 =100

NACE rev. 1 and NACE rev. 2 series taken from 
Eurostat merged into one series.

Kt Potential production in 
manufacturing excluding 
energy products

Productive 
capacity

Index 

2000 =100

Volume index of industrial production for 
manufacturing excluding refined oil products provided 
by Statistics Lithuania smoothed with the Hodrick-
Prescott filter, using smoothing parameter l = 1,600.

Source: formed by the author.

Table 2 

Critical values for the bounds test for a sample of 65 observations: model with constant (Case III)

Significance 
level

k = 1 k = 2 k = 3 k = 4 k = 5

I(0) I(1) I(0) I(1) I(0) I(1) I(0) I(1) I(0) I(1)

0.10 4.175 4.930 3.300 4.250 2.843 3.923 2.574 3.682 2.397 3.543

0.05 5.130 5.980 4.010 5.080 3.435 4.583 3.068 4.274 2.835 4.090

0.01 7.320 8.435 5.583 6.853 4.690 6.143 4.188 5.694 3.783 5.300

Source: narayan (2005: 1988).
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Table 3 

Critical values for the bounds test for a sample of 65 observations: model with constant and trend (Case V)

Significance 
level

k = 1 k = 2 k = 3 k = 4 k = 5

I(0) I(1) I(0) I(1) I(0) I(1) I(0) I(1) I(0) I(1)

0.10 5.755 6.470 4.353 5.257 3.638 4.643 3.196 4.262 2.897 4.022

0.05 6.890 7.660 5.137 6.173 4.268 5.415 3.732 4.920 3.372 4.613

0.01 9.475 10.515 7.013 8.230 5.795 7.053 4.974 6.378 4.482 5.923

Source: Narayan (2005: 1990).

1. Unit root tests allowing for a structural break

1.1. Zivot-Andrews test allowing for an endogenous structural break

Zivot and Andrews (1992) propose a sequential Augmented Dickey-fuller test where 
the break date is endogenously determined using the full sample. In the crash model, 
Model A, the unit root null is tested against the alternative of a trend stationary process 
with a one-time break in the intercept of the trend function:

y DU t y c y et
A A

t
A A

t
j

k

j
A

t t= + + + + ∆ +−
=

−∑ˆ ˆ ˆ ˆ .µ θ β α 1
1

1

In the changing growth model, Model B, the null hypothesis is a unit root process, 
which is tested against the alternative hypothesis of a trend stationary process with a 
change in the slope of the trend function, without a sudden change in the level at the 
time of the break:

y t DT y c y et
B B B

t
B

t
j

k

j
B

t t= + + + + ∆ +−
=

−∑ˆ ˆ ˆ ˆ .µ β γ α 1
1

1  

In Model C, the null hypothesis is a unit root process, which is tested against the 
alternative of a trend stationary process with a break in both the intercept and the slope 
of the trend function:

1 1
1

ˆ ˆ ˆ ˆˆ
k

C C C C C C
t t t t j t t

j
y DU t DT y c y em θ β g a − −

=

= + + + + + ∆ +∑ , 

where DUt  and DTt represent dummy variables for respectively a mean shift and a trend 
shift. DUt = 1 if ˆt TB> , otherwise 0. ˆ

t BDT t T= −  if ˆt TB> , otherwise 0 and et is a white 
noise residual term. The above equations are run sequentially in order for B̂T  to be in any 
quarter except the first and the last one. The optimal lag length k is determined by the 
minimum Akaike information criterion (AIC). The test for changes in coefficients is 
constrained not to be at the end of the sample where asymptotic distributions tend to 
diverge to infinity. Therefore, in practice a trimming region is defined, which is set at 
0.15t–0.85t, where T is the sample size. The break date is chosen as the observation in 
the dummy variable regression with the lowest (most negative) t-statistic on the coefficient 
for the autoregressive term ˆta . This t-statistic is compared with the corresponding critical 
value. The model selection procedure is as following. for every series, the least restricted 
model is estimated first (Model C), after which the significance of the mean shift and 
trend shift dummy variable is assessed. If the dummies are both significant, Model C is 
retained. In the case the trend shift dummy is insignificantly different from zero, the 
series is estimated with the model only containing a mean shift dummy (Model A). If the 
mean shift dummy in the first estimation with Model C is insignificant, Model B is applied 
to the series. 

1.2. Perron unit root test allowing for an endogenous structural break

Following perron (1989), the null hypothesis in the perron (1994) test is a unit root 
process with drift and an endogenously determined structural break occurring at time 
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1< <T TB  against the alternative hypothesis of a trend stationary process with an 
endogenously determined structural break at time TB. perron (1994) advances a class of 
unit root tests that allow for two different kind of endogenously determined structural 
breaks. The innovational outlier (IO) class is designed to capture structural breaks that 
occur gradually over time, distinguishing between two models. In the first model in the 
io class (model 1), perron (1994) considers a unit root under the null against the alternative 
of a trend stationary process allowing for gradual changes in the intercept of the trend 
function:

y DU t DT y c y et t t t
i

k

t t= + + + + + ∆ +−
=

−∑µ θ β γ α 1
1

1 1 .  

In the second model in the IO class (Model 2), the unit root null is tested against the 
alternative of a gradual change in both the intercept and the slope of the trend function: 

y DU t DT D T y c y et t t b t t
i

k

t t= + + + + ( ) + + ∆ +−
=

−∑µ θ β γ δ α 1
1

1 1 ,  

where Tb denotes the date of the unknown break 1< <( )T Tb , DUt = 1 if t Tb> , otherwise 
0. DT Tt t=  if t Tb>  and 0 elsewhere, D Tb t( ) = 1 if t Tb= +1, otherwise 0 and et is a white 
noise residual term. The unit root null is rejected if the absolute value of the t-statistic 
for a is larger than the corresponding critical value. The date of the unknown break Tb 
is endogenously determined by sequentially estimating of the equations above with all 
possible values for Tb, after which the Tb with the lowest t-statistic for α = 1 is retained. 
Unlike the Zivot-Andrews unit root test, no trimming region is defined. Another difference 
from Zivot and Andrews (1992) can be found in the lag-selection procedure. Instead of 
using the aic criterion, perron (1994) determines the optimal lag length by a general-
to-specific approach. Starting with a large number of lags kmax, the significance of the 
last coefficient is tested and k is iteratively reduced until a significant statistic is 
encountered.

Contrary to the gradual change occurring in the IO models, the additive outlier (AO) 
model (model 3) allows the structural change to occur instantaneously. testing for a unit 
root in the AO model against the alternative of a rapid occurring break in the slope of the 
trend function is a two-step procedure. In the first step, the trend is removed from the 
data series by a regression on an intercept, linear time trend and a trend-shift dummy: 

t t ty t DT ym β g= + + + * ,

where the residuals ty  denotes the detrended series and DT t Tt b
* = −  if t Tb>  and 0 

otherwise. from the equation mentioned above follows that a structural break only 
occurs in the slope coefficient. The second step therefore performs the following 
regression through the origin without a trend function on ty  in order to test for a rapidly 
occurring structural break in the slope coefficient:

1 1 1
1

.
k

t t t t
i

y y c y ea − −
=

= + ∆ +∑   

Similar to the IO class models, these equations are estimated for all possible values of 
Tb T k Tb = + … −( )2 1, , � , where T is the total number of observations. Break date Tb is 
chosen where the t-statistic for α −1 is the lowest. As for the IO class models, the optimal 
lag length is determined by the general-to-specific approach. The model selection 
procedure is similar to the procedure used in the Zivot-Andrews unit root test.
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Santrauka

 

Thomas E. H. Notten

ankstesniuose moksliniuose darbuose apie Lietuvos eksportą, kurių nėra gausu, 
daugiausia dėmesio sutelkiama į paklausos veiksnius. šiame darbe siekiama nustatyti 
pagrindinius veiksnius, lemiančius lietuviškos kilmės produktų, išskyrus energetinius 
produktus, eksportą. paklausos ir pasiūlos ryšiai tiriami vertinant tiek tradicinį armingtono 
modelį, tiek mažos šalies modelį. toks metodas leidžia nustatyti, kokioje rinkoje veikia 
eksportuojančios Lietuvos įmonės – netobulos konkurencijos, kaip numato armingtono 
modelis, ar tobulos konkurencijos, kaip numato mažos šalies modelis. kaip ekonometrinė 
metodologija pasirenkamas toks kointegracijos tikrinimo metodas, kaip arDL rėžių 
testavimo metodas (ARDL bounds testing approach), taikytinas nepaisant to, ar reg re sorius 
yra i(0), ar i(1). šis metodas tinka esant mažoms imtims. atitinkamos prekybos ap imties ir 
kainos eilutės gaunamos iš vieneto vertės indekso, kuris apskaičiuojamas iš deagreguotų 
duomenų. Duomenų aibė tikrinama taikant struktūrinius pokyčius. tarp regresorių 
įtraukiamas ir fiktyvusis kintamasis, leidžiantis vertinti pasaulinės finansų krizės poveikį. 

Empiriniai duomenys rodo, kad ilguoju laikotarpiu šalies eksporto kainos kinta lygiai 
taip, kaip ir pasaulio eksporto kainos, o tai reikštų, kad Lietuvos įmonės pasaulinėje 
rin koje veikia kaip kainų gavėjos (price takers). Be to, tiek eksporto apimčių, tiek kainų 
raida ilguoju laikotarpiu geriau paaiškinama pasiūlos veiksniais. ilguoju laikotarpiu eks-
porto apimties pokyčių pagrindinė paskata veikiau yra gamybos pajėgumo plėtra, o ne 
pasaulinė paklausa. paklausos kintamieji paaiškina tiek eksporto apimties, tiek eksporto 
kainų pokyčius trumpuoju laikotarpiu, eksporto apimtis trumpuoju laikotarpiu kinta 
ly giai taip, kaip pasaulinė paklausa. remiantis tokia išvada, statistiškai nereikšminga 
tam pa prielaida, kad pasiūlą ir paklausą turėtų normalizuoti arba eksporto apimtys, arba 
eksporto kainos. modifikuota eksporto apimties ir eksporto kainų funkcija numato, kad 
il guoju laikotarpiu vyrauja pasiūlos veiksniai, o trumpalaikius pokyčius skatina paklausos 
veiksniai. toks modelis atitinka neoklasikinę sintezę, numatančią, kad ilguoju laikotarpiu 
lemia neoklasikiniai pasiūlos veiksniai, o trumpuoju – keinsistiniai paklausos veiksniai. 

Šiame straipsnyje pateikiami ekonometrinio tyrimo rezultatai rodo, kad Lietuvos eks-
portuotojai yra labai jautrūs kainų pokyčiams, nes jie veikia rinkose, kurioms būdinga 
di delė konkurencija. Lietuvos darbuotojai yra pasirengę darbo užmokesčio pokyčiams 
pa sikeitus rinkos sąlygoms. tiek dėl vidaus, tiek dėl užsienio investicijų padidėjęs gamybos 
pajėgumas lėmė, kad Lietuvos ūkis aprūpina pasaulio rinkas vis įvairesne produkcija. 
tokia įvairovė lemia Lietuvos eksportą ilguoju laikotarpiu kur kas labiau negu pasaulinės 
paklausos sąlygos. 

PASIŪLOS IR PAKLAUSOS VEIKSNIŲ SVARBA LIETUVOS EKSPORTUI:  
ARDL RĖŽIŲ TESTAVIMO METODAS
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Straipsnyje nagrinėjama palyginti neseniai pradėta svarstyti, tačiau po praeitą dešimtmetį finansų rinkas 
užklupusių krizių vis daugiau diskusijų kelianti investuotojų iracionalumo problema. Nors tradicinės 
ekonomikos ir investicijų valdymo teorijos tebesiremia vadinamąja homo economicus koncepcija, 
numatančia, kad rinkos dalyviai yra absoliučiai racionalūs, daugėjant realios investuotojų elgsenos 
tyrimų ši nuostata kelia vis daugiau abejonių. Straipsnyje pateikiama investuotojų iracionalumo sam-
pratos formavimąsi atskleidžiančios literatūros apžvalga ir, remiantis anketinės apklausos rezultatais, 
nagrinėjama, kiek iracionalumo apraiškos būdingos šalies investuotojams. 
Pagrindiniai žodžiai: investuotojų elgsena, iracionalumas, lūkesčiai, investicinis portfelis, investicinė grąža. 

Įvadas

šiuolaikinė investicinio portfelio teorija remiasi esmine prielaida, kad investuotojai yra 
racionalūs ir savo sprendimais siekia maksimalios naudos. ji teigia, kad rinkos dalyvių 
pri imami finansiniai sprendimai visada būna orientuoti į maksimalią grąžą ir kartu – į 
kuo mažesnę riziką. esminis šios teorijos teiginys yra ir tai, kad, siekdami didžiausio 
in vesticijų pelningumo ir rizikos santykio, investuotojai naudojasi visa jiems prieinama 
informacija ir nuodugniai išnagrinėja visas investavimo alternatyvas. Laikantis tokios 
kon cepcijos, rinkos dalyvių lūkesčiai ir siekiami tikslai taip pat laikomi racionaliais. Būtent 
absoliučiu racionalumu grindžiama H. markowitziaus pasiūlyta portfelio teorija, iki šiol 
plačiai taikomas W. F. sharpe’o sukurtas pagrindinio kapitalo įkainojimo modelis (capital 
asset pricing model), efektyvios rinkos hipotezė (efficient market hypothesis), kurios 
pradininkas – e. Fama, ir kitos koncepcijos. 

vis dėlto, analizuojant investuotojų elgseną tikrovėje, pastebima daug iracionalumą 
atskleidžiančių veiksnių. analitikų grupės Dalbar, kasmet atliekančios fizinių asmenų 
investicinių sąskaitų analizę, pateikiamais duomenimis, 1992–2011 m. vidutinio jav 
investuotojo investicijų prieaugis, sudarantis apie 3,5 procento, buvo tik šiek tiek 
didesnis už vidutinę to laikotarpio infliaciją (Dalbar 2011). Dėl sisteminio iracionalumo, 
kurio tradiciniai ekonomikos modeliai neapima, JAV investuotojai nuo pagrindinio 
akcijų indekso s&p 500 pagal vidutinę metinę grąžą atsiliko daugiau kaip du kartus. 
Dalbar atliktas tyrimas parodė, kad per didelis įsitraukimas į spekuliacinius sandorius ir 
investuotojų daromų klaidų gausa turi ypač neigiamą įtaką investavimo rezultatams ir 
yra reikšmingi nuostolius lemiantys veiksniai. Jei iracionalumas yra sisteminis, jis sukuria 
palankias sąlygas visos finansų rinkos nestabilumui, o dėl pastarojo, kaip rodo praktika, 
didžiulių nuostolių gali patirti ne tik investuojantys asmenys, bet ir visa finansų sistema. 
ekonominį problemos mastą nuspėti leidžia į pasaulio biržos prekybos sąrašus įtrauktų 
bendrovių vertės ir bendrojo vidaus produkto (Bvp) santykis, kuris pastarųjų ekonominių 
krizių išvakarėse (1999 ir 2007 m.) siekė net 120 procentų (the World Bank 2011).

esant tokiai padėčiai, kai teorinėje plotmėje pripažįstamas rinkos dalyvių racionalumas 
ir juo grindžiama tradicinė ekonomikos teorija, o tikrovėje matyti iracionalumo apraiškų 
ir iracionalumas lemia apčiuopiamus ekonominius nuostolius, kyla būtinybė daugiau 
dėmesio skirti iracionaliai elgsenai, kurti ja grindžiamas koncepcijas ar derinti jas prie jau 
esamų ekonominių paradigmų. po praeitą dešimtmetį finansų rinkas užklupusios krizės 

LIETUVOS INVESTUOTOJŲ ELGSENA: IRACIONALUMO APRAIŠKOS 

 Lukas macijauskas – vilniaus gedimino technikos universiteto verslo vadybos fakulteto Finansų inžinerijos 
katedros doktorantas.

 veiklos sritys: investicijų valdymas, investuotojų elgsena, taktinis turto paskirstymas.
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apie alternatyvių teorijų svarbą ir iracionalumo veiksnių įtraukimo į tradicinius ekonominius 
modelius būtinumą kalbama vis daugiau, tačiau Lietuvoje šiai temai skiriama gana mažai 
dėmesio. paskata ją nagrinėti aktyviau galėtų būti tyrimai, rodantys, kiek iracionali elgsena 
būdinga šalies investuotojams. jie galėtų būti atspirties taškas išsamesnei investuotojų 
iracionalumo priežasčių analizei ir iracionalumo prevencijos metodikai.

pateikiamame straipsnyje nagrinėjama individualių Lietuvos investuotojų elgsena. 
pasitelkus anketinę apklausą ir taikant struktūrinę lyginamąją analizę, siekiama užčiuopti 
racionalumo sampratos neatitinkančius jos požymius ir jų paplitimo tendencijas. šalies 
investuotojams būdingos iracionalios elgsenos apraiškų ieškoma tiriant investicinio 
portfelio sudarymo polinkius, investavimo lūkesčius ir nuokrypio nuo racionalios elgsenos 
požymiu užsienio ir Lietuvos autorių darbuose laikomus kognityvinius nukrypimus.

straipsnis susideda iš dviejų dalių: pirmoje apžvelgiama literatūra, atskleidžianti 
iracionalumo sampratos formavimąsi, o antroje aptariami šalies investuotojų elgsenai tirti 
taikytos anketinės apklausos rezultatai, rodantys, kiek jai būdingos iracionalumo apraiškos.

1. Iracionalumo samprata ir tyrimų ištakos

iracionalumas dažnai suvokiamas kaip priešprieša racionalumui. tokį suvokimą skatina 
lotyniškos kilmės žodžių „iracionalumas“ (lot. irrationalis – neprotingas) ir „racionalumas“ 
(lot. rationalis – racionalus) formali sąsaja, rodanti priešpriešos santykį. Žodžiu „racionalus“ 
įvardijama individo ypatybė mąstyti ir (ar) remiantis protu, tikslingai veikti, o ekonominiame 
kontekste šis žodis paprastai siejamas su gebėjimu vertinti veiklos aplinkybes ir pasekmes, 
efektyviai panaudoti išteklius. toks efektyvumas grindžiamas sprendimų priėmimo tai-
syk lėmis, kurias taikant maksimizuojama siekiama nauda. iracionalumu lyg ir turėtų 
bū ti laikomi neprotingi ar neapgalvoti rinkos dalyvių veiksmai, tačiau šiuolaikiniame 
eko nomikos moksle jis suprantamas kiek kitaip. 

Finansų rinkos dalyvių iracionalumą nagrinėja palyginti neseniai susiformavusi finansų 
mokslo šaka elgsenos finansai (behavioural finance). šios krypties darbuose, atsižvelgiant 
į individų priimamus finansinius sprendimus lemiančius psichologinius ypatumus, tiriamas 
individų psichologijos poveikis rinkoms (statman 1999; Bloomfield 2006; pompian 2006; 
montier 2007; Bernstein 2010). iracionalumas juose suvokiamas ne kaip priešingybė 
racionalumui, o kaip tobulo racionalumo nebuvimas ar trūkumas, susidarantis dėl to, 
kad žmogaus mąstymo procesą veikia įvairūs psichologinio pobūdžio veiksniai, tokie kaip 
perdėtas pasitikėjimas savimi, per didelis optimizmas, konservatyvumas, kontrolės iliuzija, 
„minios efektas“ ir kt. tiksliau, vartojant iracionalumo sąvoką paneigiama nuostata, 
kad rinkos dalyviams ir jų priimamiems sprendimams būdingas absoliutus (to bulas) ra-
cio nalumas. 

investuotojų iracionalumas gyvuoja tiek pat laiko, kiek ir finansų rinkos. istorinis ira cio-
nalios investuotojų elgsenos pavyzdys yra Xvii a. tulpių manija olandijoje. Į šią šalį atvežtos 
gražios ir nelengvai užauginamos gėlės turėjo didžiulį pasisekimą tarp vietos gyventojų ir 
rodė aukštą padėtį olandijos visuomenėje, priklausymą elitui. iš pradžių tulpės daugiausia 
buvo perkamos dėl jų grožio, bet netrukus į prekybą įsitraukė spekuliantai. prekybos 
apimtis vis labiau didėjo, galiausiai tulpės buvo įtrauktos į vietinės biržos prekybą. tulpių 
manija pradėjo skverbtis ir į vidurinį gyventojų sluoksnį. Žmonės parduodavo turtą, įskaitant 
namus ir gyvulius, kad įsigytų šių gėlių, nes manė, kad jų kainos ir toliau kils. per patį 
tulpių pirkimo įkarštį vienas tulpės svogūnėlis kainavo tiek pat, kiek kelios tonos grūdų. 
tulpės buvo vertinamos taip pat, kaip ilgalaikio vartojimo prekės. 1636 m. jomis buvo pre-
kiaujama amsterdamo, roterdamo, Harlemo ir kitose biržose. prekyba tulpėmis buvo tokia 
populiari, kad šios gėlės buvo priskirtos prie kitų žaliavų, prekybos sandoriams sudaryti buvo 
samdomi notarų biurai ir pritaikoma įstatymų bazė. tačiau tų pačių metų pabaigoje pirmieji 
spekuliantai pradėjo išparduoti įsigytą turtą – tulpes. iš pradžių kainos pakito nedaug, bet 
vėliau ėmė sparčiai kristi, tulpių vertė sumažėjo daugiau kaip 90 procentų. investuotojai 
patyrė didžiulių nuostolių, nemažai jų buvo priversti bankrutuoti. 

vis dėlto labiau gilintis į žmogiškuosius veiksnius priimant ekonominius sprendimus 
pradėta tik Xviii a. viduryje. tuo metu buvo pasiūlyta su vartojimo prekėmis ir paslaugomis 
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susijusį vartotojų pasitenkinimą apimančios naudingumo funkcijos samprata. ekonominis 
naudingumas buvo siejamas su morale, žmogaus psichologija, taigi, jam buvo teikiama 
daug platesnė prasmė nei vėliau, neoklasicizmo laikotarpiu, kai toks naudingumas buvo 
siejamas iš esmės tik su pasiūlos ir paklausos dėsniais. 

Xviii a. filosofas ir ekonomistas, klasikinės ekonomikos teorijos kūrėjas a. smithas 
pabrėžė moralės svarbą. veikale „moralinių jausmų teorija“ (The Theory of Moral 
Sentiments, 1759) jis teigė, kad moralė lemia žmogaus poelgius nuo pat gimimo ir 
daro didelį poveikį tiek socialinei, tiek ekonominei elgsenai. absoliutaus racionalumo 
principų a. smithas savo veikaluose nesvarstė. nagrinėdamas žmonių sąveiką, įskaitant 
ir ekonominius santykius, jis daug dėmesio skyrė tokiems aspektams, kaip garbė, gėda, 
nesaugumo jausmas, egoizmas. Į psichologinių aspektų svarbą vertinant ekonominius 
procesus kreipė dėmesį Xviii a. filosofas, utilitarizmo teorijos kūrėjas j. Benthamas (1789), 
naudingumo sampratą susiedamas su žmogaus elgsenai būdingu laimės siekiu.

nors a. smithas, j. Benthamas ir kiti to laikotarpio mąstytojai suprato žmonių 
psichologijos svarbą ekonominiams procesams, beveik šimtmetį jų idėjoms nebuvo skiriama 
dėmesio. XiX a. 8-ojo dešimtmečio pradžioje imtos kelti revoliucinės neoklasikinės idėjos. 
W. s. jevonso „politinės ekonomijos teorijoje“ (Theory of Political Economy, 1871), 
c. mengerio „ekonomikos teorijos pagrinduose“ (Grundsätze der Volkwirtschaftslehre, 
1871) ir L. Walraso „grynos politinės ekonomijos elementuose“ (Éléments d’économie 
politique pure, 1874) ekonomika buvo apibrėžta kaip mokslas apie išteklių pasiskirstymą tarp 
konkuruojančių jėgų. neoklasikai nepaisė psichologinių veiksnių ir teigė, kad jų plėtojamas 
mokslas yra kiekybinio pobūdžio, jo išvados formuluotinos remiantis ekonominių subjektų 
elgsenos prielaidomis. neoklasikinė teorija numato, kad sprendimai priimami individams 
siekiant maksimizuoti naudingumą, priklausantį nuo tam tikrų galimybių. 

konstruodami paprastą modelį, kuris tiktų pelno maksimizavimo uždaviniams spręsti, 
neoklasikai sukūrė homo economicus, ekonomiško žmogaus, arba ekonomikos veikėjo, 
koncepciją. Homo economicus – tai siekiantis maksimizuoti savo gerovę ir gebantis 
priimti racionalius sprendimus žmogus. vis dėlto darant prielaidą, kad individų priimami 
sprendimai yra absoliučiai racionalūs, nepaisoma svarbių žmogaus samprotavimui 
būdingų ypatumų. Homo economicus modelio pagrįstumas sukėlė daug diskusijų vos 
tik jį pateikus. t. veblenas (1898) ir j. m. keynesas (1936), kritikuodami šią koncepciją, 
teigė, kad žmogus nėra pajėgus gauti visą reikalingą informaciją, ją visą išsiaiškinti 
ir panaudoti. jie pritarė riboto racionalumo sampratai, kuri tikroviškiau perteikianti 
ekonominių sprendimų priėmimą. ribotas racionalumas reiškia, kad individų priimami 
sprendimai yra racionalūs, tačiau ribojami žinių ir gebėjimo jas išsiaiškinti trūkumų. kai 
kurių psichologijos specialistų teigimu, homo economicus koncepcija nepripažįsta vidinių 
konfliktų, kurie daro nemažą įtaką priimamiems sprendimams (neuman, morgenstern 
1944). pavyzdžiui, neatsižvelgiama į tai, kad žmogui sudėtinga įvertinti ilgojo laikotarpio 
prioritetų svarbą, palyginti su trumpojo laikotarpio prioritetais (vartojimas prieš taupymą). 

Vyraujant neoklasikinei teorijai, psichologiniai aspektai aiškinant ekonominius 
reiškinius nebuvo laikomi svarbiais, tačiau XX a. viduryje jų svarba vėl buvo prisiminta. vis 
labiau gausėjant eksperimentinės ekonomikos šalininkų gretoms, buvo tiriamos įvairios 
individualaus pasirinkimo situacijos ir taip atrasta nemažai esminių homo economicus 
koncepcijos spragų. vienas žymiausių šios srities darbų – j. m. allaiso (1953) straipsnis, 
kuriame atskleidžiama, kad naudingumo funkcijos maksimizavimo teorija, daug 
dešimtmečių laikyta etalonu, neatitinka tikrovėje individų priimamų su rizika susijusių 
sprendimų. 1956 m. jav psichologas L. Festingeris kartu su bendraautoriais aptarė 
naują socialinės psichologijos koncepciją – kognityvinio disonanso teoriją, teigiančią, 
kad žmogaus pasąmonėje vienu metu gali vyrauti kelios viena kitai prieštaraujančios 
nuostatos. vengdamas psichologinio diskomforto, vieną iš prieštaraujančių nuostatų 
žmogus pasąmonėje pradeda blokuoti, ir taip susidaro terpė iracionaliems sprendimams 
(festinger et al. 1956). 

XX a. antrojoje pusėje kognityvinės psichologijos atstovai D. kahnemanas ir a. tverskis 
(1979) ėmėsi tirti sprendimų priėmimą neapibrėžtumo sąlygomis. 1984 m. išspausdintas 
jų straipsnis leido suformuluoti vadinamąją perspektyvos teoriją (prospect theory), 
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teigiančią, kad žmogaus patiriamas emocinis pasitenkinimas uždirbta suma ir nusivylimas 
dėl nuostolio nėra proporcingi. šių mokslininkų darbai parodė, kad praradimas žmogui 
daug svarbiau nei toks pat uždarbis. investuotojui patirtas nuostolis daro didesnį emocinį 
poveikį nei tokio paties dydžio pelnas. pagal to meto modelius taip neturėjo būti, jie 
numatė, kad racionalus asmuo, homo economicus, vienodos vertės pelną ir nuostolį 
vertina vienodai. 

perspektyvos teorijos sėkmė buvo paskata atlikti nuodugnesnius žmogaus psichologinių 
ypatumų, turinčių reikšmės priimant finansinius sprendimus, tyrimus. m. kaustia (2010) 
aptarė vadinamąjį išankstinio nusiteikimo efektą (disposition effect), t. y. investuotojų 
polinkį nuostolingas pozicijas laikyti gerokai ilgiau nei pelningas. šiam dėsningumui pri-
tarė ir r. j. Bloomfieldas. veikale „elgsenos finansai“ (Behavioral Finance, 2006) jis darė 
išvadą, kad investuotojai kur kas labiau linkę sudaryti pelningą sandorį, o nuostolingo 
vykdymą vilkina ar bando įsigyti daugiau investicinių priemonių, kad būtų mažesni 
nuostoliai. j. n. Da costa ir kt. (2007) teigė, kad išankstinio nusiteikimo efektui įtakos 
gali turėti investuotojo lytis. c. c. eckelio ir p. j. grossmano (2002) atlikti tyrimai parodė, 
kad priimant rizikingus sprendimus moterys būna atsargesnės. su išvadomis, kad psi-
cho logijos vaidmuo sprendimo priėmimo algoritmui yra svarbus, sutinka ir kiti tyrėjai 
(shiller 2000; Laibson, madrian 2008; oberlechner, osler 2008; kim, nofsinger 2008; 
pouget, villeneuve 2009). analizuojant lūkesčius dėl investicinės grąžos, pastebėta, kad 
ateities perspektyvą investuotojai yra linkę sieti su netolimos praeities tendencijomis 
(Fisher, statman 2002). a. vissing-jorgensen (2003) teigia, kad rinkos dalyviai dažniausiai 
prognozuoja esamos tendencijos tęstinumą. anot autorės, ši išvada taikytina tiek daug 
finansinio turto sukaupusiems, tiek pradedantiems investuoti, mažiau finansinio turto 
sukaupusiems rinkos dalyviams. 

j. montieras (2007), aptardamas individualių investuotojų elgseną, jų daromas klaidas 
siejo su ketveriopais veiksniais: su mokymosi ribomis, analitinio mąstymo stygiumi, 
emocijomis ir socialiniais faktoriais. pasak jo, žmogų nuo tobulo racionalumo skiria analitinio 
mąstymo nepakankamumas, kurį kasdienėmis aplinkybėmis iš dalies kompensuoja emocijos 
ir gerai evoliucijos ištobulintas socialinių faktorių išsiaiškinimo mechanizmas. tačiau priimant 
investavimo sprendimus, kurių efektyvumui ypač svarbu analitinis mąstymas ir logika, o 
ne emocijos, ši pasąmoninė „pagalba“ ne tik nepadeda siekti gerų rezultatų, bet ir lemia 
nuostolius. 

elgsenos finansų darbuose iracionalios elgsenos apibrėžimų paprastai nepateikiama, 
tokios elgsenos požymiais laikomi tam tikri nukrypimai nuo racionalios elgsenos, paprastai 
emociniai ar kognityviniai, arba jų visuma. kaip emocinio pobūdžio nukrypimai dažniausiai 
minimi per didelis optimizmas, nuostolio vengimas, o kognityviniais nukrypimais (cognitive 
biases), arba kognityvinėmis klaidomis (cognitive errors), dažniausiai laikomos tokios 
in divido elgsenai būdingos ypatybės, kaip perdėtas pasitikėjimas savimi, kognityvinis 
di sonansas, išankstinio nusiteikimo efektas, kontrolės iliuzija, praeities prognozavimo 
sindromas ir pan. (statman 1999; ritter 2003; pompian 2006). 

Lietuvoje investuotojų elgsenos tyrimų nėra daug. gyventojų finansinės elgsenos 
ypatumus nagrinėjo D. jurevičienė ir e. gausienė (2010), specialybę ir investavimo patirtį 
kaip iracionalius investuotojų elgsenos veiksnius – k. Levišauskaitė ir j. kartašova (2012). 
e. stonkutė ir D. jurevičienė (2010) nagrinėjo finansų elgsenos teorijų svarbą priimant 
namų ūkių sprendimus. o. g. rakauskienė ir e. Bikas (2006) analizavo Lietuvos gyventojų 
tau py mo elgseną, pateikė gyventojų santaupų kaupimo modelį, taip pat tyrė moterų ir 
vyrų taupymo elgsenos skirtumus (rakauskienė, Bikas 2007).

kituose darbuose (macijauskas 2010; Baleišytė 2011; kartašova 2011) tiriamas Lie-
tuvos kapitalo rinkoje pasireiškiantis sezoniškumas ir anomalijos, kurias bent iš dalies 
galima sieti su investuotojų elgsenos iracionalumu. šiuose darbuose nustatomi Lietuvos 
kapitalo rinkai būdingi sezoniškumo veiksniai ir anomalijos, kurie yra pastebėti užsienio 
autorių darbuose tiriant akcijų indeksų sezonines tendencijas. Ž. grigaliūnienė (2011), 
išnagrinėjusi investuotojų reakciją į įmonių skelbiamą specifinę informaciją, nustatė, kad 
investuotojų polinkį į elgsenos nukrypimus gali skatinti rinkoje vyraujančios nuotaikos, 
todėl investuotojų reakcija į pelno pranešimus gali būti per silpna arba per stipri. tyrėja 
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padarė išvadą, kad investuotojų lūkesčiai formuojasi specifinės įmonių informacijos 
pagrindu, o tai jau nemenkas nukrypimas nuo absoliutaus racionalumo koncepcijos. 
individų elgesys finansų rinkoje neretai aiškinamas finansinių motyvų hierarchija (stasytytė, 
Rutkauskas 2007).

e. Biko ir a. kavaliausko (2010) atliktas tyrimas, grindžiamas investuotojų skirstymu į 
tipus, parodė, kad didesnės dalies Lietuvos investuotojų elgsena nuo racionalių sprendimų 
nėra nukrypusi, tačiau finansų krizė jai padarė labai reikšmingą įtaką. šis tyrimas parodė ir 
tai, kad investuotojų elgsenai per finansų krizę buvo būdinga apatija, nenoras pasinaudoti 
krize savo naudai: bent pusė investuotojų nepasinaudojo esama situacija ir nesistengė 
įsi gyti atpigusių finansinių priemonių. vertinant racionalumo lygį pagal lytį nustatyta, 
kad priimant finansinius sprendimus mažiau racionalios yra moterys. tyrimo autoriai šią 
ten denciją bando aiškinti prigimtiniais veiksniais, būtent moterims būdingesniu polinkiu 
dažniau vadovautis ne logika, teorijomis, matematika, tikimybių teorija, o nuojauta, pa-
tir timi, paplitusiais stereotipais, kurie dažniau būna klaidingi nei teisingi.

vien paminėtieji tyrimai rodo, kad rinkos dalyvių elgsena, kuri yra pagrindinė rinkos 
procesų varomoji jėga, finansų rinkos dalyvių racionalumu grindžiamais modeliais negali 
būti aprašoma pakankamai, ir viena iš pagrindinių tokio nepakankamumo priežasčių yra 
elgsenos iracionalumas. sprendimų priėmimas, ypač neapibrėžtumo sąlygomis, yra kur 
kas sudėtingesnis procesas, nei bandoma aiškinti pagal klasikinius ekonomikos modelius.

2. Lietuvos investuotojų iracionalumo požymiai

siekiant nustatyti, ar iracionalios elgsenos požymiai būdingi šalies investuotojams 
ir kiek jie paplitę, buvo taikoma anketinė apklausa. apklausa kaip tyrimo metodas 
dažniausiai taikoma tada, kai nagrinėjamoji problema nėra išsamiai išanalizuota ir 
aprašyta, kai tiriamojo objekto neįmanoma stebėti ir pažinti ar kai jis yra visuomeninės 
arba individualios sąmonės elementas (valackienė 2005). šiuo atveju anketa pasirinkta 
ir dėl tokio metodo priimtinumo vartotojui – respondentas pats perskaito klausimą ir 
pažymi jam labiausiai tinkantį atsakymo variantą. anketos duomenis nesunku analizuoti, 
todėl ilgai neužtrunkama, kol pateikiamos tyrimo išvados. anoniminė anketos forma 
pasirinkta todėl, kad respondentai nebijotų reikšti savo nuomonės ir taip būtų geriau 
atskleista esama padėtis. 

anketa buvo pateikta Lietuvos finansų analitikų asociacijos ir Lietuvos investuotojų 
asociacijos nariams, prie jos platinimo prisidėjo žurnalo „investuok“ redakcija. apklausoje 
taip pat dalyvavo ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto, Vilniaus universiteto 
tarptautinės verslo mokyklos ir mykolo romerio universiteto investuotojų klubai. per šešis 
mėnesius (2012 m. gegužės–lapkričio mėn.) anketą iš viso užpildė 438 respondentai. 

investuotojams pateiktą 29 uždarų klausimų anoniminę anketą sudaro trejopi klausimai: 
1) klausimai, susiję su investicijų sprendimais sudarant investicinį portfelį; 2) klausimai, 
atskleidžiantys investuotojų lūkesčius; 3) klausimai, tiesiogiai orientuoti į elgsenos finansų 
darbuose iracionalios elgsenos požymiu laikomus kognityvinius nukrypimus. Be jų, 
respondentams pateikta ir klausimų, leidžiančių nustatyti bendrąsias Lietuvos investuotojų 
savybes (amžius, lytis, išsilavinimas ir kt.).

 

2.1. Investicinio portfelio sudarymo tendencijos

siekiant nustatyti investuotojų požiūrį į riziką, jų buvo paprašyta nurodyti turimo 
in vesticijų portfelio pasiskirstymą. remiantis turto skirstymu į saugų (grynieji pinigai, 
indėliai, obligacijos ir kt.) ir rizikingą (akcijos, žaliavos, auksas, nekilnojamasis turtas 
ir kt.), skiriamos dvi pagrindinės investicinio portfelio rizikingumo kategorijos: investicinis 
portfelis, kurį sudaro 100 procentų saugus turtas, ir investicinis portfelis, kurį sudaro 
100 procentų rizikingas turtas. Be šių kategorijų, anketoje buvo nurodytos dar keturios 
in vesticinio portfelio kategorijos, ir apklausos dalyvių paprašyta atsakyti, kokiam turtui 
jie teikia pirmenybę sudarydami investicinį portfelį. išskirtinio polinkio, kurio statistinis 
reikš mingumas būtų didelis, nenustatyta: tiek 100 procentų saugų, tiek 100 procentų 
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ri zikingą investicijų portfelius yra sudarę po maždaug 17 procentų investuotojų, kitokio 
rizikingumo portfelius valdo nuo 13 iki 20 procentų investuotojų (žr. priedo 1 lent.). 

iš duomenų apie prekybos apimtis ir investavimo laikotarpį matyti, kad vyrauja pasyvūs 
investuotojai (62,79 proc. apklaustųjų), per metus vidutiniškai sudarantys mažiau nei 
10 sandorių, o ilgalaikiam investavimui (daugiau nei 5 metams) nusiteikę tik mažiau 
nei 10 procentų respondentų (žr. priedo 1 lent.). iš investicijų portfelių dydžių matyti, 
kad apskritai investuotojai nėra stambūs: tik 16 iš 100 respondentų nurodė, kad valdo 
didesnį nei 100 000 litų vertės investicijų portfelį, o daugiausia yra tokių investuotojų, 
kurių turimo investicijų portfelio vertė – ne didesnė nei 50 000 litų. 

vis dėlto išsamesnė apklausos rezultatų analizė kai kurių tendencingumo apraiškų 
atskleidžia, ir jos susijusios su investicinio portfelio sudarytojo lytimi (ją apklausos dalyviai 
irgi buvo paprašyti nurodyti). apklausti investuotojai vyrai yra linkę sudaryti rizikingesnį 
portfelį: tarp vyrų 100 procentų rizikingo investicinio portfelio turėtojų yra 1,6 karto 
daugiau nei 100 procentų saugaus turto turėtojų. moterys, atvirkščiai, linkusios sudaryti 
saugesnį investicinį portfelį: 100 procentų saugų investicinį portfelį sudariusių moterų 
yra du kartus daugiau nei moterų, sudariusių 100 procentų saugų investicinį portfelį. 
Didesnę dalį apklaustųjų investuotojų – 65,52 procento – sudaro vyrai. 

priedo 1 lentelėje pateikiamas ir informacijos šaltinių, kuriais naudojamasi priimant 
investicinius sprendimus, populiarumo pasiskirstymas. iš tos lentelės matyti, kad po-
pu liariausias tarp investuotojų yra internetas, jį renkasi apie 31 procentą apklaustųjų. 
moks line literatūra, kaip ir draugų ar šeimos narių patarimais, naudojamasi mažiausiai: 
šį informacijos šaltinį renkasi tik apie 11 procentų apklaustųjų. Dauguma apklaustų in-
ves tuotojų turimas žinias apie investavimą vertina vidutiniškai, profesionalais save laiko 
šiek tiek daugiau nei 6 procentai apklaustųjų. 

siekiant investuotojų turimas žinias, darančias įtaką sudarant investicinį portfelį, 
panagrinėti išsamiau, respondentų buvo paprašyta nurodyti, kaip jie vertina savo žinias 
apie pagrindines turto klases ir finansines priemones. joms vertinti pasiūlyta 5 balų skalė 
(1 – labai prastos žinios, 5 – labai išsamios žinios). 1 lentelėje pateikiama šalies investuotojų 
savęs vertinimo rezultatų suvestinė.

1 lentelė

Žinių apie pagrindines turto klases ir finansines priemones vertinimo suvestinė

Imtis Vidurkis Standartinis 
nuokrypis

Vidurkio 
paklaida

turto kLasĖ

pinigų rinkos priemonės  
(indėliai ir vyriausybės obligacijos, 
kurių trukmė – iki 1 m.)

438 3,11 1,322 0,063

Obligacijos 438 2,80 1,215 0,058

Akcijos 438 3,19 1,174 0,056

Žaliavos 438 2,27 1,109 0,053

Nekilnojamasis turtas 438 2,70 1,171 0,056

Valiuta 438 2,59 1,193 0,057

FinansinĖ priemonĖ

Skolos vertybiniai popieriai 438 2,62 1,300 0,062

nuosavybės vertybiniai popieriai 438 2,82 1,305 0,062

Investiciniai fondai 438 3,03 1,214 0,058

Biržoje prekiaujami fondai 438 2,63 1,263 0,060

išvestinės finansinės priemonės 438 2,14 1,141 0,054

kaip matyti iš pateiktos suvestinės, investuotojai iš skirtingų klasių turto daugiausia 
žino apie akcijas (vidurkis – 3,19) ir pinigų rinkos priemones (vidurkis – 3,11). mažiausiai 
žinių sukaupta apie žaliavas ir valiutas. iš pateikto žinių apie finansines priemones 
vertinimo matyti, kad daugiausia žinių sukaupta investuojant į tradicinius investicinius 
fondus (vidurkis – 3,03). absoliučiu racionalumu pasižymintis investuotojas turėtų būti 
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susipažinęs su užsienyje atliktų tyrimų rezultatais (malkiel 1995; Bogle 2001, 2007; Bern-
stein 2010; Vanguard Group, Inc. 2011), kurie rodo, kad ilgesniu laikotarpiu dauguma 
ak tyviai valdomų tradicinių investicinių fondų savo palyginamųjų indeksų nepralenkia, o 
pasyviai indeksus atkartojantys biržoje prekiaujami fondai (exchange traded funds), kurių 
bendras išlaidų rodiklis gerokai mažesnis nei tradicinių investicinių fondų (žr. macijauskas 
2011), yra viena efektyviausių ilgalaikio investavimo priemonių. tačiau iš 1 lentelės matyti, 
kad šalies investuotojų turimų žinių apie biržoje prekiaujamus fondus vertinimo vidurkis 
gerokai mažesnis (2,63) nei žinių apie tradicinius investicinius fondus vertinimo vidurkis 
(3,03). kitaip tariant, apie mažiau efektyvias investavimo priemones žinių turima daugiau.

vis dėlto atsižvelgtina į tai, kad apklausti investuotojai yra gana jauni: daugiau nei 
39 procentai jų nurodė esantys jaunesni nei 25 metų, beveik 39 procentai apklaustųjų 
priskyrė save 26–40 metų amžiaus grupei ir tik 19,41 procento nurodė, kad yra vyresni 
nei 40 metų. aukštąjį išsilavinimą turi daugiau nei du trečdaliai respondentų.

analizuojant kitus su investicijų portfelio sudarymu susijusių atsakymų rezultatus, 
irgi galima aptikti racionalumo sampratos neatitinkančios elgsenos požymių: apie 12 
procentų respondentų turi asmeninį finansų patarėją ir net 61 procentas yra dalyvavę 
su investavimu susijusiuose mokymuose, tačiau tik pusė dalyvavusiųjų teigia, kad yra 
numatę aiškią investavimo strategiją. iš visų apklaustųjų tokią strategiją yra numatę apie 
42 procentai investuotojų (žr. priedo 1 lent.). 

2.2. Investavimo lūkesčiai

elgsenos finansų literatūroje iracionalios elgsenos apraiškomis paprastai laikomi įvairūs 
emocinio ir kognityvinio pobūdžio nukrypimai, tačiau analizuojant investuotojų elgseną 
šiame straipsnyje, įtraukiama ir lūkesčių komponentė. nors neadekvatūs lūkesčiai kaip 
iracionalumo požymis tiek lietuvių, tiek užsienio autorių darbuose aptariami retai, tačiau 
pastarojo dešimtmečio akcijų kainų kaita parodė, kad jie gali pridaryti ypač didelės 
ekonominės žalos ne tik smulkiems ar nepatyrusiems investuotojams, bet ir instituciniams 
finansų rinkų dalyviams, investuotojams profesionalams.

apklausos dalyvių buvo paprašyta nurodyti, kokio vidutinio metinio pelningumo jie 
tikisi iš investicijų ir kokį maksimalų investicinio portfelio vertės sumažėjimą toleruotų. 
rezultatai parodė, kad beveik trečdalis investuotojų tikisi uždirbti 4–8 procentų metinę 
grąžą, o siekiantys 8–12 procentų metinės grąžos sudaro beveik ketvirtadalį (žr. 2 lent.). 
konservatyvių investuotojų, t. y. tokių, kurie tikisi per metus gauti iki 4 procentų investicinę 
grąžą, tėra 16 iš 100. 

2 lentelė 

Investavimo lūkesčiai 

respondentų 
skaičius

Imties dalis, % Santykiniai 
sukauptieji 
dažniai, %

Laukiama vidutinė metinė 
investicinė grąža 

iki 4 % 71 16,21 16,21

nuo 4 iki 8 % 142 32,42 48,63

nuo 8 iki 12 % 108 24,66 73,29

Nuo 12 iki 16 % 43 9,82 83,11

Daugiau kaip 16 % 71 16,21 99,32

neatsakė į klausimą 3 0,68 100,00

Iš viso 438 100,00

Maksimalus toleruotinas 
investicinio portfelio vertės 
sumažėjimas (palyginti su 
didžiausia verte)

Iki 10 % 112 25,57 25,57

Iki 20 % 139 31,74 57,31

iki 30 % 99 22,60 79,91

Iki 50 % 45 10.27 90,18

Daugiau kaip 50 % 41 9,36 99,54

neatsakė į klausimą 2 0,46 100,00

Iš viso 438 100,00
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iš 2 lentelėje pateikiamų duomenų matyti, kad gauti didesnę nei 8 procentai metinę 
grąžą tikisi daugiau nei pusė apklausos dalyvių, o net ketvirtadalis jų tikisi viršyti 
12 procentų metinės grąžos ribą. tačiau tik penktadalis apklaustųjų toleruotų didesnį 
nei 30 procentų investicinio portfelio vertės sumažėjimą. Žinoma, tokiam Lietuvos 
investuotojų lūkesčių susiformavimui didelę įtaką galėjo turėti nemažas 2000–2007 m. 
Baltijos šalių akcijų kainų kilimas. vien indeksas Nasdaq OMX Vilnius, kuriantis 22,71 
procento metinę grąžą, nuo 2000 sausio 1 d. iki 2008 sausio 1 d. padidėjo 414,23 
procento (autoriaus skaičiavimais). vis dėlto atsižvelgtina į tai, kad tokiems Lietuvos ir 
kitų Baltijos šalių akcijų kainų augimo tempams didelę įtaką darė vienkartiniai veiksniai: 
įstojimas į europos sąjungą ir nato, labai spartus viso regiono ekonominis augimas. 
užsienio autorių atlikti investicinių fondų 1970–2005 m. veiklos rezultatų tyrimai rodo, 
kad tik maždaug 7 procentams investicinių fondų pavyko gauti didesnę nei 10 procentų 
metinę grąžą (Bogle 2007), o vidutinis jav investuotojas 1992–2011 m. uždirbo tik apie 
3,5 procento metinę grąžą (Dalbar 2011). vadinasi, apklausoje dalyvavę investuotojai yra 
nusiteikę ne tik gerokai pranokti vidutinius jav investuotojų pasiektus rezultatus, bet ir 
neatsilikti nuo geriausių pasaulio investicinių fondų. 

kita vertus, tokie anketinės apklausos rezultatai yra reikšminga nuoroda šalies investicijų 
valdymo įmonėms ir investicijų konsultantams. šie rezultatai rodo, kad jų klientai nėra 
pakankamai informuoti apie ilgalaikes investicinės grąžos ir rizikos normas. tai skatina 
tradicinius investicinių produktų aprašus, kuriuose pelningumas ir rizika nurodomi gana 
abstrakčiai (pvz., kaip maksimalus pajamingumas, subalansuotas augimas, konservatyvi 
strategija ir t. t.), konkretinti pateikiant gaires, kokio vidutinio metinio pelningumo ir 
rizikos galima tikėtis investuojant į tam tikrą produktą.

2.3. Kognityviniai nukrypimai

m. m. pompiano (2006) darbe nurodoma, kad mokslinėje literatūroje minima apie 
50 nukrypimų nuo racionalios elgsenos, tačiau, elgsenos finansų darbams pastaraisiais 
metais sparčiai plėtojantis, tokių iracionalios elgsenos požymių gali būti suskaičiuojama 
ir daugiau. atliekant anketinę apklausą, pasirinkta tirti kelis kognityvinius nukrypimus, 
dažniausiai minimus elgsenos finansų srities literatūroje. 

vienas iš tokių nukrypimų yra pernelyg didelis pasitikėjimas savimi. pervertinant savo 
galimybes, galima netinkamai numatyti investavimo pasekmes. Pervertinant turimos in-
for macijos tikslumą, lūkesčiai dėl investicinės grąžos būna per daug optimistiški. pernelyg 
savimi pasitikintys investuotojai dažniausiai nenumato priimamo sprendimo alternatyvų, 
todėl būna gerokai jautresni verslo aplinkos kaitai. empiriniai investavimo elgsenos ty-
ri mai rodo, kad per didelis pasitikėjimas savimi yra viena dažniausių klaidų, kurias daro 
in vestuotojai (Barber ir kt. 2007). 

vis dėlto iš apklausos rezultatų per didelio investuotojų pasitikėjimo savimi tiesiogiai 
nustatyti nepavyko (žr. 3 lent.). atsakymai rodytų, kad investuotojai labiau linkę ne į 
pernelyg didelį pasitikėjimą savimi, bet į pesimizmą, o tai prieštarautų kitų šalių in ves-
tuo tojų elgsenai (Barber ir kt. 2007). atlikta apklausa parodė, kad respondentų, pa-
siek tuosius investavimo rezultatus laikančių prastesniais nei vidutiniai, yra net dvigubai 
daugiau (33,11 proc.) nei respondentų, manančių, kad jų pasiekti rezultatai lenkia vidurkį 
(15,98 proc.).

kiti autoriai (glaser, Weber 2007) teigia, kad pernelyg didelis pasitikėjimas savimi lemia 
didesnę prekybos apimtį. pearsono koreliacinė analizė, atlikta siekiant nustatyti, kokio 
stip rumo ryšys sieja prekybos apimtis ir laukiamą metinę investicinę grąžą, atskleidė, 
kad ryšys yra reikšmingas (p < 0,05) ir teigiamas, nors ir nestiprus (0,45). taigi, didesnę 
metinę grąžą besitikintys gauti investuotojai bent iš dalies yra linkę ir daugiau prekiauti. 
vertinant apklaustų vyrų ir moterų prekybos rezultatus, pastebėta, kad vyrai yra kur kas 
agresyvesni ir prekiauja daugiau. net trečdalis jų mano, kad galėtų gauti didesnę nei 
12 procentų metinę grąžą, o iš moterų tokios grąžos tikisi viena investuotoja iš dešimties. 
šie rezultatai iš esmės sutampa su užsienio autorių pateikiamomis išvadomis (Barber ir kt. 
2007; Glaser, Weber 2007; Montier 2007; Dalbar 2011).
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3 lentelė

Kognityviniai nukrypimai

respondentų 
skaičius

Imties  
dalis, % 

per didelis pasitikėjimas 
savimi

Mano, kad asmeniniai 
investavimo rezultatai, palyginti 
su pasiektais kitų investuotojų, 
yra...

Geresni nei vidutiniai 70 15,98

Vidutiniai 219 50,00

Prastesni nei vidutiniai 145 33,11

neatsakė į klausimą 4 0,91

Iš viso 438 100

Praeties  
prognozavimo 
sindromas 

mano, kad nuspėti 2007 m. 
kilusios pasaulinės finansų  
krizės pradžią buvo...

Lengva 106 24,20

sudėtinga 160 36,53

neturi nuomonės 167 38,13

neatsakė į klausimą 5 1,14

Iš viso 438 100

mano, kad nuspėti 2009 m. 
akcijų rinkos kritimo pabaigą 
buvo...

Lengva 81 18,49

sudėtinga 196 44,75

neturi nuomonės 159 36,30

neatsakė į klausimą 2 0,46

Iš viso 438 100

kontrolės

iliuzija

mano, kad didžiausią įtaką 
investicinio portfelio vertės 
kilimui daro...

investavimo įgūdžiai 74 16,89

sėkmė 81 18,49

investavimo įgūdžių ir sėkmės derinys 275 62,79

neatsakė į klausimą 8 1,83

Iš viso 438 100

mano, kad didžiausią įtaką 
investicinio portfelio vertės 
kritimui daro...

nepakankami jo investavimo įgūdžiai 158 35,83

nesėkmė 53 12,02

nesėkmės ir nepakankamų investavimo 
įgūdžių derinys 224 50,79

neatsakė į klausimą 3 1,36

Iš viso 438 100

Mano, kad ridenant lošimo 
kauliukus...

Labiau kontroliuojama situacija, kai 
kauliukus rideni pats 232 52,97

nėra skirtumo, kas ridena kauliukus 206 47,03

Iš viso 438 100

mano, kad žaidžiant loterijose... turi didesnę tikimybę laimėti, jei 
skaičius pasirenka pats 172 39,27

nėra skirtumo, kaip parenkami skaičiai 266 60,73

Iš viso 438 100

per didelis pasitikėjimas savo sugebėjimais ar žiniomis dažnai būna sąlyga atsirasti 
kitam elgsenos nuokrypiui – vadinamajam praeities prognozavimo sindromui. pernelyg 
pasitikintys savimi investuotojai būna linkę manyti, kad praeities įvykius numatyti iš 
anks to nebuvo sudėtinga. nors didžiųjų krizių numatyti nepavyko absoliučiai daugumai 
geriausių pasaulio investuotojų, fondų valdytojų, ekonomistų ir rizikos vertintojų, krizę 
vertinant tada, kai ji jau būna įvykusi, susidaro tam tikra iliuzija, kad ją numatyti buvo vi-
siškai nesunku. kad apklaustiems šalies investuotojams būdingas praeities prognozavimo 
sindromas, rodo atsakymai apie galimybę nuspėti pasaulinės finansų krizės pradžią ir 
pa baigą. Beveik ketvirtadalis apklaustųjų teigė, kad 2007 m. finansinės krizės pradžią 
nuspėti buvo lengva. kad buvo nesudėtinga nuspėti 2009 m. akcijų rinkos kritimo pabaigą, 
teigė apie penktadalis apklaustųjų.

glaudžiai su per dideliu pasitikėjimu savimi susijęs kognityvinis nukrypimas yra užsienio 
ir šalies autorių darbuose minima kontrolės iliuzija. tai tikėjimas, kad įmanoma daryti 
įtaką visiškai atsitiktiniams, nepriklausomiems procesams. pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad 
žmonės yra linkę mokėti 4,5 karto daugiau už tokį loterijos bilietą, kuriame skaičius gali 
pasirinkti patys, nei tą, kuriame skaičius atsitiktine tvarka sugeneruoja kompiuteris, o 
nemaža dalis stalo žaidimų žaidėjų yra linkę manyti, kad mesdami kauliuką patys jie turi 
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daugiau galimybių išridenti reikiamą skaičių (montier 2007). ieškant šios klaidos apraiškų 
tarp tyrimo dalyvių, buvo paprašyta pateikti nuomonę apie jų sąveiką su tokiais atsitiktiniais 
procesais. investavimas nėra visiškai atsitiktinis procesas, prie gerų ar blogų investavimo 
rezultatų bent iš dalies prisideda ir sėkmė, asmeniniai investavimo įgūdžiai. tačiau su tuo 
nesutinka net pusė apklaustųjų. investavimo įgūdžių įtaką sėkmingiems ir nesėkmingiems 
rezultatams investuotojai vertina skirtingai. nesėkmingus laikotarpius investavimo įgūdžių 
trūkumu teisina 35,83 procento investuotojų, o sėkmingus gerais investavimo įgūdžiais – 
tik 16,89 procento, t. y. per pusę mažiau (žr. 3 lent.). toks rezultatas gali būti susijęs su 
minėtu polinkiu nuvertinti turimus investavimo sugebėjimus.

reikšmingi yra rezultatai, gauti tiriant atsakymus apie dalyvavimą loterijose ir žaidžiant 
stalo žaidimus: 39,72 procento respondentų mano, kad jie turi didesnę tikimybę laimėti, jei 
skaičius loterijos biliete pasirenka patys, ir net 52,97 procento apklaustųjų teigia, kad labiau 
valdo padėtį tada, kai patys meta lošimo kauliuką (63,6 proc. moterų ir 46,7 proc. vyrų). 

taigi, tokie rezultatai rodytų, kad kognityviniai nukrypimai šalies investuotojams nėra 
nebūdingi ir apskritai – kad jų elgsena tobulo racionalumo neatitinka.

Išvados

tradicinės ekonomikos ir investicijų valdymo teorijos, grindžiamos absoliutaus racionalumo 
koncepcija, numatančia, kad, siekdami maksimalios ekonominės naudos ir efektyvumo, 
rinkos dalyviai elgiasi racionaliai, pastaruoju metu kelia vis daugiau abejonių. atliekami 
realios finansų rinkų dalyvių elgsenos tyrimai atskleidžia, kad žmogaus mąstymo procesui 
ir sprendimo priėmimo algoritmui nemažai įtakos turi įvairūs psichologinio pobūdžio 
veiksniai – dėl jų rinkos dalyvių elgsena gerokai nukrypsta nuo teoriniuose darbuose 
postuluojamo absoliutaus racionalumo.

 vis dėlto, nors po kiekvienos didesnės krizės apie šiuos racionalumu nepaaiškinamus 
rinkos dalyvių veiksmus kalbama vis garsiau, pakankamai dėmesio psichologinių veiksnių 
vaidmeniui ekonomikos teorijoje nėra skiriama. vienas galimų tokios problemos sprendimo 
būdų – iracionalios elgsenos paplitimo tendencijas atskleidžiantys tyrimai. 

šiame straipsnyje pristatomi anketinės apklausos rezultatai parodė, kad Lietuvos in-
dividualių investuotojų elgsena irgi neatitinka racionalaus, visą prieinamą informaciją 
iš siaiškinančio ir panaudojančio rinkos dalyvio, homo economicus, koncepcijos. In ves-
ti cinio portfelio sudarymo, investicinės grąžos ir rizikos numatymo polinkiai rodo, kad 
in vestuotojai daro nemažai mąstymo klaidų, jiems būdingi užsienio autorių teorinio bei 
praktinio pobūdžio darbuose aprašomi kognityviniai nukrypimai. tokios išvados skatina 
išsamiau nagrinėti iracionalios elgsenos įtaką ekonomikai ir esamus ekonomikos modelius 
tobulinti atsižvelgiant į rinkos dalyvių iracionalumą. siekiant efektyvinti investavimo kul-
tūros sklaidą ir skatinti investuotojų švietimą, su investavimu susijusios švietimo iniciatyvos 
galėtų būti praplečiamos iracionalią elgseną nagrinėjančiomis mokymo programomis. 
at sižvelgiant į gana žemą mokslinių leidinių populiarumo priimant investicinius sprendimus 
lygį, būtina skatinti aukštąsias ir profesinio ugdymo mokyklas, kad įsitrauktų į šį procesą. 
išnaudodamos savo infrastruktūrą, jos galėtų gerokai prisidėti ne tik prie investavimo lū-
kesčių formavimo, bet ir prie racionalesnės, ekonomiškai labiau išprususios ir stabilesnės 
visuomenės.
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Priedas

1 lentelė

Investicinio portfelio sudarymo Lietuvoje ypatybės

Pateikta 
atsakymų

Imties dalis, 
% 

Sukauptieji 
santykiniai 
dažniai, %

Turimo investicinio 
portfelio dydis

Iki 10 000 Lt 198 45,21 45,21

Nuo 10 000 iki 50 000 Lt 113 25,0 71,00

Nuo 50 000 iki 100 000 Lt 50 11,42 82,42

Nuo 100 000 iki 1 000 000 Lt 54 12,33 94,75

Daugiau nei 1 000 000 Lt 19 4,34 99,09

neatsakė į klausimą 4 0,91 100,00

Iš viso 438 100

Investavimo 
laikotarpis

iki 1 metų 183 41,78 41,78

nuo 2 iki 5 metų 185 42,24 84,02

nuo 6 iki 10 metų 30 6,85 90,87

ilgiau nei 10 metų 40 9,13 100,00

Iš viso 438 100

Vidutinis per metus 
sudaromų sandorių 
skaičius 

mažiau nei 10 sandorių 275 62,79 62,79

nuo 10 iki 50 sandorių 121 27,63 90,41

Daugiau nei 50 sandorių 37 8,45 98,86

neatsakė į klausimą 5 1,14 100,00

Iš viso 438 100

Investicinio portfelio 
sudėtis

100 % saugus turtas 74 16,89 16,89

20 % rizikingas, 80 % saugus turtas 76 17,35 34,25

40% rizikingas, 60% saugus turtas 57 13,01 47,26

60 % rizikingas, 40 % saugus turtas 68 15,53 62,79

80 % rizikingas, 20 % saugus turtas 86 19,63 82,42

100 % rizikingas turtas 74 16,89 99,32

neatsakė į klausimą 3 0,68 100,00

Iš viso 438 100

Informacijos šaltiniai, 
kuriais naudojamasi 
priimant investicinius 
sprendimus (galimi 
keli pasirinkimo 
variantai) 

Internetas 388 31,19

Knygos 208 16,2

maklerių, investicijų konsultantų ar 
finansų patarėjų rekomendacijos 205 16,48

mokslinė literatūra 136 10,93

šeimos ar draugų patarimai 138 11,09

Žiniasklaida 169 13,59

Iš viso 1 244 100

turi asmeninį finansų 
patarėją

Taip 53 12,10

Ne 385 87,90

Iš viso 438 100

Yra numatęs 
investavimo 
strategiją

Taip 185 42,24

Ne 253 57,6

Iš viso 438 100

investavimo žinios Labai menkos (tik pradedu investuoti) 63 14,38 14,38

Menkos 90 20,55 34,93

vidutinės 175 39,95 74,89

Geros 83 18,95 93,84

Labai geros (esu profesionalas) 27 6,16 100,00

Iš viso 438 100

Teko dalyvauti 
mokymuose apie 
investavimą

Ne 89 20,32 20,32

neteko, tačiau dalyvauti norėčiau 80 18,26 38,58

Taip 268 61,19 99,77

Duomenų nepateikė 1 0,23 100,00

Iš viso 438 100 
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Summary

Lukas Macijauskas

Modern portfolio theory is based on the main assumption that all investors are rational and 
all their decisions are directed to maximize economic benefits. This theory assumes that 
all financial decisions of market participants are always oriented towards maximum return 
and that market participants always try to minimize exposure to risk. It is also claimed that 
investors are always trying to maximize this risk/reward ratio using all available information 
and in-depth analysis of all possible alternatives. Thus it should also mean that personal 
investment expectations and goals of market participants should also be rational. However, 
as many studies show, this assumption is far from reality and some authors even argue 
that systemic irrationality is one of the main factors influencing well documented investors’ 
long-term underperformance. So, in search of ways how to improve the investment climate 
and help investors achieve better overall investment performance, it is important to study 
their financial behaviour, where identifying unreal expectations and other irrationality 
factors could be an important step in pursuing this objective.

In this paper, the results of the Lithuanian investors’ survey, which was performed using 
a virtual questionnaire platform, are examined. Special attention is paid to determining 
what part of surveyed investors potentially have irrational investment expectations and 
are subject to key cognitive biases that might indicate irrationality manifestations. 

By looking into the expectations area, we can conclude that surveyed investors are 
dominated by moderate investors, who expect a 4–8 per cent annual return on their 
investments. Attention must be paid to the fact that more than a quarter of investors 
expect to generate a 12 per cent or higher annual return, which is a much higher rate 
than studies with investors’ real returns suggest.

Analysis of some key irrationality-causing cognitive biases also showed that a significant 
part of surveyed investors exhibit signs of imperfect rationality. It is interesting that, 
based on the research findings, we can also state that a significant part of surveyed 
participants, in evaluating their opinions about personal investment performance, show 
signs of pessimism. We also conclude that more than half of surveyed investors might 
be affected by the illusion of control.

LITHUANIAN INVESTOR BEHAVIOUR: MANIFESTATIONS OF IRRATIONALITY 

https://advisors.vanguard.com/iwe/pdf/ICRAA.pdf?cbdForceDomain=true
https://advisors.vanguard.com/iwe/pdf/ICRAA.pdf?cbdForceDomain=true
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Eduardas Remecas
Lietuvos nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1 
01143 vilnius
El. p. remecas@yahoo.de

Straipsnyje rašoma apie popierinių pinigų – ostpinigių, dolerių ir litų – klastojimą bei platinimą Lietuvos 
nepriklausomybės laikotarpiu (1918–1940 m.) ir litų klastojimą valstybėse kaimynėse. Minimi tokie 
šių pinigų klastojimo centrai, kaip Jaunjelgava, Berlynas, Miunchenas, Tilžė, Vilniaus spaustuvės. Re-
miantis įvairiais to laiko spaudos pranešimais, atskleidžiami banknotų klastojimo ir platinimo mastai, 
būdai, nominalų įvairovė, klastotojų ir platintojų tautybė, profesija, išsilavinimas, už pinigų klastojimą 
ir platinimą skiriamų nuobaudų dydžiai, kita su pinigų klastojimu susijusi informacija.
Pagrindiniai žodžiai: banknotai, klastotė, doleriai, litai.

Įvadas

pinigus klastoti pasaulyje pradėta nuo pat jų atsiradimo. ne išimtis buvo ir Lietuva. klas-
tojami buvo ir pirmieji Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės (LDk) pinigai – sidabro lydiniai, 
ir pirmosios LDk monetos. nors už pinigų padirbinėjimą visais laikais buvo griežtai bau-
džiama, šis „amatas“ klestėjo visais laikais.

pinigų klastojimo tema Lietuvoje iki šiol nagrinėta nedaug. Dažniausiai tepateikiama 
trumpų žinučių apie Lietuvoje rastus vieno ar kito laikotarpio suklastotus pinigus. Ži nių 
apie tai, kas ir kur juos klastojo, kokie buvo klastojimo mastai, yra mažai. tai sužinoti pa-
dėtų rasti pinigų padirbinėjimo įrankiai arba rašytiniai šaltiniai, kuriuose būtų pateikiama 
pinigų klastojimo faktų, sugautų pinigų klastotojų aprašymų. palyginti nemažai dėmesio 
pastaraisiais metais skirta archyvuose saugomoms pinigų klastojimo byloms. L. kvizikevičius 
(2006, 2010) paskelbė keletą straipsnių, skirtų XiX a. vilniaus gubernijoje klastotiems 
metaliniams ir popieriniams pinigams. straipsnių šia tema yra paskelbę ir baltarusių tyrėjai 
(kolobova 2008).

apie Lietuvos nepriklausomybės laikotarpiu (1918–1940 m.) klastotus pinigus užsiminta 
vos keliose knygose ir straipsniuose, tarp jų ir r. kuncienės (1995) sudarytame 1915–
1941 m. Lietuvos pinigų kataloge. tačiau jame iš esmės tepateikta informacija, kad tam 
tikro nominalo ar laidos pinigai buvo klastojami. to laikotarpio pinigų klastojimo apimtis 
bent iš dalies padėtų atskleisti tuo metu ėjusi periodinė spauda. joje gausu trumpesnių 
ar ilgesnių žinučių apie apyvartoje pasirodžiusius padirbtus pinigus, sugautus padirbtų 
pinigų platintojus, jų padirbėjus, teismų nuosprendžius dėl pinigų klastojimo ir platinimo. 

šiame straipsnyje popierinių pinigų klastojimo mastus, klastotų banknotų nominalus, 
klastojimo vietas, informaciją apie klastotojus (išsilavinimas, veikla, tautybė), klastojimo 
būdus ir kitokią su popierinių pinigų klastojimu susijusią informaciją siekiama atskleisti 
remiantis periodinės spaudos duomenimis. kiek nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu 
spaudoje skelbta informacija rodo tikrąją padėtį, patikimiau būtų galima nustatyti, ateityje 
išnagrinėjus archyvinę medžiagą. rengiant šį straipsnį, buvo peržiūrėti visi dienraščių 
„Lietuva“ (1919–1928), „Lietuvos aidas“ (1928–1940), „rytas“ (1923–1936), „XX amžius“ 
(1936–1940), savaitraščių „mūsų laikraštis“ (1928–1940), „mūsų rytojus“ (1927–1936), 
„šaltinis“ (1926–1940), „Ūkininkas“ (1918–1940), „Ūkininko patarėjas“ (1925–1944), 
žurnalų „policija“ (1924–1940), „trimitas“ (1920–1940), „vienybė“ (1918–1933) ir re gio-
ni nių laikraščių „Biržų žinios“, „klaipėdos žinios“, „panevėžio bal sas“, „panevėžio garsas“, 
„šiaulių naujienos“, „šiaulietis“, „šiaurės Lietuva“, „vakarai“ numeriai. 

BANKNOTŲ KLASTOJIMAS IR PLATINIMAS NEPRIKLAUSOMOJE 
LIETUVOJE (1918–1940 M.) PERIODINĖS SPAUDOS DUOMENIMIS

 eduardas remecas – Lietuvos nacionalinio muziejaus numizmatas.
 Veiklos sritys: numizmatika, seniausios LDK monetos, numizmatikos bibliografija.
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iš viso aptariamo laikotarpio spaudoje rasta apie 280 didesnės ar mažesnės apimties 
žinučių, kuriose aprašomi banknotų klastojimo ar suklastotų banknotų platinimo 
Lietuvoje atvejai. Į šį skaičių neįtraukiamos žinutės, kuriose tik perspėjama apie apyvartoje 
pasirodžiusius padirbtus banknotus ir nurodomi jų atpažinimo požymiai. tokių žinučių 
spaudoje rasta kelios dešimtys. Didelė dalis pateikiamų žinučių kartojasi, nes tuo metu 
buvo įprasta persispausdinti vieno ar kito laikraščio pateiktą informaciją. rengiant šį 
straips nį, pirmenybė teikiama tiems leidiniams, kuriuose informacija buvo paskelbta 
pir mą kartą, taip pat laikraščiams ir žurnalams, kuriuose įvykiai aprašomi išsamiau arba 
pateikiama išskirtinių faktų. pažymėtina, kad spaudoje daugiau dėmesio buvo skiriama 
pinigų klastojimo atvejams, o jų platinimo atvejai minimi retai.

iš pradžių straipsnyje apžvelgiamas užsienietiškų, paskui – lietuviškų popierinių pinigų 
klastojimas ir platinimas. 

1. Užsienio valstybių popierinių pinigų klastojimas ir platinimas

iki įvedant Lietuvos piniginį vienetą litą (1922 m. spalio 1 d.) šalyje cirkuliavo įvairiausi 
svetimų valstybių išleisti pinigai – oficialūs bendravalstybiniai ir regioniniai. pagrindiniai 
buvo dar vokiečių okupacijos metais išleisti ostrubliai (1916 m.) ir ostmarkės (1918 m.). 
tai to meto Lietuvos vyriausybės oficialiai pripažinti Lietuvos pinigai. 1919 m. vasario 26 d. 
Lietuvos vyriausybės įsakymu ostmarkė buvo pavadinta auksinu, o pfenigas – skatiku 
(kuncienė 1995: 20). apyvartoje buvo 1916 m. laidos 100, 25, 10, 3 ir 1 rublio ir 50 ir 
20 kapeikų banknotų, taip pat 1918 m. laidos 1 000, 100, 50, 20, 5, 2, 1 ir 0,5 markės 
banknotų. ant visų šių banknotų yra įrašas vokiečių, latvių ir lietuvių kalbomis: „kas dir-
ba melagingus skolinamosios kasos ženklus arba tikruosius perdirba arba padirbtus ar 
perdirbtus ima ir juos į vartojimą paleidžia, bus baudžiamas katorga iki aštuonių metų.“ 
tačiau tai pinigų klastotojų nuo pagundos lengvai praturtėti neatbaidydavo.

1.1. Osto pinigų klastojimas ir platinimas

apie Lietuvoje cirkuliavusius suklastotus ostrublius ir ostmarkes žinoma nedaug. 
j. karys (1953: 58) rašė: „netikrų pinigų centrais buvo laikomi minskas, vilnius, kaunas, 
ryga, Liepoja, o ostmarkių laikais pagarsėjo šiauliai.“ tačiau tokia padėtis buvo iki ne pri-
klausomos Lietuvos susikūrimo. apie vėlesniais laikais klastotus ostpinigius literatūroje 
neužsimenama. tačiau tuometėje spaudoje galima rasti trumpų žinučių apie pinigų 
klastojimo atvejus. 

1920 m. rugsėjo 29 d. kaune buvo sugautas spekuliantas m. Diskinas, jis turėjo 
39 padirbtus 10 rublių vertės ostrublius (pinigų dirbėjai 1920). 1921 m. pradžioje Du-
setų apylinkėse (Zarasų r.) išplito padirbti 20 markių banknotai, kaip manoma, atvežti 
iš Latvijos (netikri pinigai 1921a). tų pačių metų gegužės mėn. Biržų nuovadoje 
bu vo sulaikytas netikrų lietuviškų pasų, valdiškų antspaudų ir 100 bei 3 ostrublių, 
100 ostmarkių, vokiškų 50 markių, latviškų 3 rublių ir carinės rusijos 3 rublių dirbėjas su 
įrankiais (netikrų pinigų... 1921). gruodžio mėn. spaudoje buvo išspausdinta žinutė, kad 
apyvartoje pasirodė netikri 1 000 ostmarkių banknotai, ir buvo nurodyti trys jų atpažinimo 
požymiai, kurių svarbiausias – tai, kad padirbti banknotai, skirtingai nuo tikrų, neturėjo 
vandenženklių (netikri pinigai 1921b). Žinutėje nurodyta: „pastebėjus platinant tokias 
netikras 1 000 ostmarkes, platintojus sulaikyti ir įduoti milicijai.“ 1921 m. sausio 1 d.–
liepos 1 d. nusikaltimų statistikos lentelėje įrašyta, kad kaip netikrų pinigų dirbėjai sugauti 
penki asmenys: kaune – du, utenos apskrityje – trys (nusikaltimų statistika 1922: 8–9). iš 
1922 m. sausio 1 d.–liepos 1 d. nusikaltimų statistikos lentelės (žr. 1 lent.) jau matyti, kad 
kaip netikrų pinigų dirbėjai suimti 26, per visus 1922 m. – 54 asmenys. Beje, osto pinigai 
buvo klastojami ir platinami ne tik Lietuvoje, bet ir lenkų užimtame vilniuje. 1922 m. už 
ostmarkių klastojimą čia buvo nubausti šeši asmenys, iš jų – trys lietuviai (suėmė... 1922). 
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1 lentelė

1922 m. suimtų netikrų pinigų dirbėjų ir platintojų skaičius

Apskritis sausio 1 d.– liepos 1 d. Liepos 1 d.–  
1923 m. sausio 1 d.

Bendras kiekis 1922 m. 

Alytaus 1 12 13

Biržų-pasvalio – 2 2

Kauno m. 17 1 18

Kretingos – 1 1

marijampolės – 2 2

mažeikių 4 – 4

panevėžio 1 – 1

Rokiškio 1 – 1

šiaulių 2 – 2

tauragės – 1 1

trakų – 5 5

ukmergės – 4 4

Iš viso 26 28 54

Šaltiniai: nusikaltimų statistika (1922: 14–15); suimta... 1923.

iš nedidelio žinučių apie padirbtus pinigus skaičiaus ir iš dviejų paskelbtų straipsnių 
aiškėja, kad į pinigų klastojimą iš pradžių buvo žiūrima labai atlaidžiai, o jo mastai buvo 
gerokai didesni, nei oficialiai skelbiami. vienas iš amerikos grįžęs lietuvis 1920 m. rašė, kad 
padirbtų pinigų Lietuvoje yra visur ir į tai niekas nekreipia dėmesio. „nuėjus į valstybinę 
iždinę valdininkas atsisakė priimti tuos pinigus ir mandagiai priminė, kad būtų gerai, jei 
tuos pinigus sunaikinčiau, nes kartais galiu su jais prigauti vargšą žmogelį“ (kovokim... 
1920). toks valdininko atsakymas žinutės autorių nustebino, nes jis manė, kad jo pareiga 
yra padirbtus pinigus sunaikinti. tas pats autorius toliau rašo: „kartą įeinu į krautuvę ir 
randu besiginčijant dėl netikrų pinigų... nusprendžiau pranešt apie tai milicininkams ir 
patariau vesti žmogų į nuovadą išklausinėjimui, bet į tai numojo ranka.“ po metų pasirodė 
dar vienas panašus straipsnis, kuriame rašoma, kad „visi (padirbti pinigai iš vokietijos) 
suplaukia Lietuvon, kur su jais beveik nekovojama“, ir pateikiamas pavyzdys, kaip su 
klastotėmis elgiamasi vokietijos bankuose (Dėl netikrų pinigų 1921). abu šie faktai parodo 
tuo metu vyravusį požiūrį į pinigų klastojimą ir platinimą.

tokį požiūrį, matyt, lėmė problemos, su kuriomis susiduria kiekviena naujai besikurianti 
valstybė. pirma, iš 1920–1922 m. nusikaltimų suvestinių matyti, kad milicija pirmiausia 
kovojo su gausiomis vagystėmis, „valkatomis“, asmenimis, neteisėtai perėjusiais sieną, ir 
besislapstančiais šauktiniais į kariuomenę. antra, milicijos pareigūnai, matyt, dar nebuvo 
pakankamai pasiruošę tirti tokias bylas (pirmoji milicijos mokykla įsteigta tik 1922 m. 
lapkričio mėn.). trečia, didžioji dalis suklastotų pinigų buvo įvežama iš užsienio, o tai labai 
sunkino tokių bylų tyrimą. ketvirta, prekybininkai ir valdininkai neturėjo įsakymo, kuriuo 
vadovaudamiesi galėtų kovoti su padirbtų pinigų platintojais – tai nurodyta ir spaudoje.

1.2. JAV dolerių klastojimas ir platinimas

 Be rytų skolinamosios kasos ženklų – ostrublių ir ostmarkių, Lietuvoje labai populiarios 
buvo ir vokietijos markės bei jav doleriai. jav dolerių plitimą pirmiausia lėmė tai, kad 
išvykę į ameriką lietuviai pinigus laiškuose siųsdavo Lietuvoje likusiems artimiesiems. 
antra priežastis buvo dolerio stabilumas ir patikimumas. po staigaus markės vertės kritimo 
1922 m. iki jav supurtant didžiajai ekonominei krizei (1929–1933 m.) įvairių miestų 
turguose ir parduotuvėse už didesnius pirkinius doleriais atsiskaityti buvo įmanoma visada. 
tad ši didelės vertės valiuta (1 jav dol. = 10 Lt) sulaukė nemažai padirbinėtojų dėmesio.

jav dolerių klastotės apyvartoje plito iš esmės dviejų rūšių. vieni buvo atvežami iš 
užsienio. 1923 m. kaune buvo suimtas laiškininkas penkaitis su žmona, platinę iš vokietijos 
atvežtus suklastotus 20 dolerių banknotus, kurie, kaip rašoma, buvo labai kokybiški. „juos 
atskirti nuo tikrųjų esą labai sunku ir tai padaryti tegalį tik pinigų žinovai“ (kauno... 1923). 



56

Pi
ni

gø
 s

tu
di

jo
s 

20
12

/2
  


  
A

pž
va

lg
in

ia
i 

st
ra

ip
sn

ia
i

56

1924 m. birželio 26 d. šiaudinės (panevėžio r.) kaime ūkininkas a. Zikaras kitam ūkininkui 
už arklį įdavė suklastotą 50 dolerių banknotą ir kitur bandė įduoti dar vieną 50 dolerių 
banknotą. a. Zikaras teisinosi, kad dolerius  gavo Latvijoje už parduotą arklį, bet teismas 
jį nuteisė 4 metų sunkiųjų darbų kalėjimo (teismo kronika 1927). šis nuosprendis buvo 
pateiktas apeliacijai, bet vyriausiasis tribunolas bausmės nesumažino. vykstant ty ri-
mui, paaiškėjo, kad a. Zikaras kartu su j. šapyra „vaikščiojo rokiškio apskrityje per 
kai mus, supirkinėjo arklius ir tamsesniems ūkininkams mokėdavo netikrais 50 dolerių 
vertės banknotais. <...> toks verslas davė gerą pelną, ir jie persikėlė į panevėžio apskritį 
supirkinėdami arklius eksportui į Latviją“. tardant buvo nustatyta, kad suklastotus dolerius 
platinti kaltinamieji gaudavo iš vilniaus („kupčiai“ 1927). 

vilnius, kaip pinigų klastojimo vieta, šiame straipsnyje minimas ne kartą, tačiau faktų, 
kad jame būtų susekta dolerių klastotojų, spaudoje aptiktas tik vienas. 1930 m. ko vo 
mėnesį vilniuje ir pastovyse (dab. Baltarusija) buvo suimta apie 15 asmenų, kurie į apy-
vartą spėjo paleisti apie 2 000 dolerių (susekė... 1930). Dalis šių dolerių galėjo patekti 
ir į Lietuvos teritoriją. 1929 m. Zarasų apskrityje buvo platinami iš Latvijos atvežti 20 ir 
100 dolerių banknotai (netikri pinigai... 1929). 1938 m. vienoje (austrija) buvo sulaikytas 
žydų tautybės klaipėdos gyventojas, kuris banke keitė dolerius. tarp jų buvo ir penki netikri 
100 dolerių banknotai (tarptautiniai... 1938). išsiaiškinta, kad šis pilietis dolerius gavo iš 
vieno klaipėdos banko, o į banką jie pateko iš vieno žydų tautybės asmens. Banknotai 
buvo labai gerai padaryti, tik šiek tiek mažesni už tikruosius. iš viso rasta 14 suklastotų 
šimtinių, bet jų pagaminimo vieta nenustatyta. spaudoje (iki 1930 m.) taip pat paskelbta 
nemažai žinučių, kad jav atstovybė praneša apie pasaulinėje apyvartoje vėl atsirandančius 
padirbtus dolerius. Daugiausia tai buvo 10 ir 20 dolerių banknotai. vis dėlto tai, kad 
spaudos pranešimai apie sugautus iš užsienio atvežtų dolerių platintojus negausūs, rodo, 
kad Lietuvoje tokių atvejų buvo nedaug.

kitas, gerokai populiaresnis klastojimo būdas – tikrų pinigų perdirbimas, kai mažesnis 
banknoto nominalo skaičius buvo ištaisomas į didesnį. antai 1923 m. Biržų milicija iš 
kelių asmenų konfiskavo tris 50 dolerių banknotus, kuriuos tie asmenys buvo gavę iš 
vie no žydų tautybės asmens už parduotus arklius (netikri doleriai 1923). visi doleriai 
bu vo padaryti iš vieno dolerio banknotų, ištrynus buvusius skaičius ir įrašus, vietoj one 
DOLLAR parašius FiFtY DoLLars. 1924 m. vasario 7 d. iš neutralios zonos, buvusios tarp 
Lietuvos ir Lenkijos sienų, atėję j. pučiauskas ir m. nalivaiko kaune vienoje bendrovėje 
bandė įduoti 100 dolerių banknotą, padarytą iš 1 dolerio banknoto, abu jie buvo sulaikyti 
(melagingų... 1924). 1925 m. dolerių klastojimas išplito gana plačiai, bet vienas jų pa-
dirbėjas ir platintojai dar tais pačiais metais buvo suimti. šie dolerių klastojimo atvejai yra 
aprašyti keliuose straipsniuose. Liepos 14 d. vilkaviškyje vienas čigonas už arklį bandė įduoti 
50 dolerių banknotą, padirbtą iš 5 dolerių banknoto, prirašant nulį (nevykusi... 1925). 
1925 m. liepos 29 d. kretingos vienuolyne užperkant mišias, iš vilkaviškio atvykusi našlė 
įdavė du 50 dolerių banknotus, padarytus iš 2 dolerių, pastaruosius ji gavo iš piliečio g. 
(suklastotų... 1925). rugpjūčio 14 d. 4 val. ryto netoli Darbėnų (kretingos r.) buvo suimtas 
seniai ieškomas 50 dolerių banknotų platintojas a. galdikas (suėmė... 1925), o 1925 m. 
spalio 16 d. kriminalinė policija kretingoje suėmė k. jurgutį, kuris tardomas prisipažino 
pa dirbęs 300 dolerių vertės banknotų (pinigų falsifikuotojas 1925). 1927 m. kovo mėn. 
klaipėdos banke apmokėti buvo pateiktas 10 dolerių banknotas, perdirbtas iš 1 dolerio, 
ir jau kelintą kartą (padirbti doleriai 1927). 1927 m. gegužės 2 d. rumšiškėse Z. gurna 
no rėjo iškeisti netikrą 10 dolerių banknotą, padarytą iš 1 dolerio, bet bu vo sugautas. už 
tai, kad šis asmuo banknotą platino žinodamas, kad jis yra padirbtas, 1927 m. lapkričio 
10 d. buvo nu baustas keturis mėnesius kalėti (už platinimą... 1928). 1930 m. sausio 20 d. 
kaune buvo sulaikyta moteris, kuri bandė įduoti iš 1 dolerio padarytą 50 dolerių banknotą. 
Žinutėje nurodyta, kad „padirbimas yra vietinio pobūdžio ir palyginti daromas tik atskirais 
atsitikimais“ (iš vieno... 1930). 

apie vieną šios rūšies nusikaltimų 1927 m. rašė didelė dalis to meto laikraščių. Dar 
1926 m. lapkričio mėn. spaudoje buvo rašyta, kad Latvijos pasienyje pasirodė iš 1 ir 
2 dolerių padaryti 50 dolerių banknotai (netikri doleriai 1926). kas šių banknotų platintojai 
ir dirbėjai, buvo nustatyta tik praėjus beveik metams. nelegaliai į Lietuvą atvykęs Latvijos 
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pilietis jonas Zvaigznė (Žvaigžnis) apsigyveno kirdonių (Biržų r.) kaime ir iš 1 dolerio, ištaisęs 
skaičius, gamino 10 ir 50 dolerių banknotus. padarius kratą, pas trisdešimtmetį latvį buvo 
rasta peiliukų, rašiklių, tušo, didinamųjų stiklų, dolerių pavyzdžių, nenustatytos rūšies 
miltelių ir kt. šis latvis, pagal profesiją stalius, 1922–1925 m. sėdėjo Latvijos kalėjime už 
dezertyravimą, o 1927 m. atvyko į Lietuvą. Lietuvoje iš savo pažįstamo j. kvedaravičiaus 
įsigijęs jo tėvo jokūbo pasą ir į jį įklijavęs savo nuotrauką bei pataisęs gimimo datą, 
nau dojosi šiuo pasu iki sugavimo. pinigus latvis klastojo tiek atvykęs į Lietuvą, tiek dar 
būdamas Latvijoje. nuo 1925 m. iki 1927 m. gegužės jis išplatino apie 300 vienetų 
banknotų. pinigai buvo platinami įvairiose parduotuvėse, perkant smulkius daiktus. Lie-
tuvoje šiuos pinigus padėjo platinti trys lietuviai: šiauliečiai B. Žiaugraitė (30 m.) ir j. ai-
dukas bei jau minėtas j. kvedaravičius. j. Zvaigznė buvo nuteistas 8 metams sunkiųjų 
dar bų kalėjimo (suimti... 1927). 1931 m. liepos mėn. jis iš kretingos kalėjimo pabėgo, 
bet savo pomėgio nepamiršo. po mėnesio j. Zvaigznę sulaikius, policija rado suklastotą 
10 dolerių banknotą, padirbtą iš 1 dolerio, ir pinigų gaminimo įrankius. kol buvo laisvėje, 
latvis padirbtus dolerius sėkmingai platino pasvalio, kuršėnų, Biržų ir kitose apylinkėse, 
jau buvo pasidaręs dokumentus (pabėgęs iš kalėjimo 1931). 1928 m. pradžioje buvo 
pastebėta, kad šiaulių ir tauragės apskrityse pasirodė suklastoti 100 dolerių banknotai, 
padaryti iš 1 dolerio. šiais pinigais buvo apgautas ne vienas ūkininkas, iš jų buvo perkami 
arkliai (padirbinėja dolerius 1928). tų pačių metų rugpjūčio mėn. garliavos (kauno r.) 
apylinkėje buvo sugautas pilietis Boreiša iš Žeimių (šiaulių r.), kuris Žagariškės kaime vienam 
ūkininkui už kiaules įdavė 100 dolerių banknotą, padarytą iš 1 dolerio. paaiškėjo, kad šį 
banknotą Boreišai davė žydas jakas, už tai pažadėjęs sumokėti 400 litų (netikra... 1928). 
matyti, kad pinigų klastotojų įžūlumas vis labiau didėjo. iš pradžių bu vo pasitenkinama 
mažesne apgaule – iš 1 dolerio padarant 10 dolerių, vėliau iš 1 dolerio buvo daroma 50, 
galiausiai – 100 dolerių.

Be tikrų banknotų perdirbimo, buvo taikomas ir dar vienas klastojimo būdas – fo to-
grafuotų dolerių vaizdų suklijavimas. 1924 m. eržvilke (jurbarko r.) buvo sulaikytas žy das, 
jis turėjo tris 20 dolerių banknotus, suklijuotus iš dviejų plonų popierių (netikri pinigai 
1924). 1925 m. kovo pradžioje kauno apygardos teismas raseiniuose nagrinėjo samuelio 
ginzburgo, atvykusio iš panevėžio apylinkės, ir abromo paco bylą dėl suklastotų 20 dolerių 
banknotų platinimo. kaip rašoma, banknotai buvo „labai vykusiai padirbti fotografijos 
būdu. Falsifikaciją buvo galima pastebėti tik iš to, kad banknotai buvo suklijuoti iš dviejų 
po pierių, o viduryje įdėta šilkas“ (netikrų... 1925). c. ginzburgas buvo nuteistas 5 metams 
kalėjimo, a. pacas – 1,5 metų. tačiau c. ginzburgo byla tuo nesibaigė – už suklastotų 
dolerių platinimą vėliau jis buvo nuteistas ir panevėžio apygardos teismo. prieš persikeldamas 
į raseinius c. ginzburgas visoje panevėžio ir utenos apylinkėje buvo žinomas kaip garsus 
arklia vagis. atlikęs bausmę, utenos mieste jis supirkinėjo arklius mokėdamas 50 dolerių 
banknotais, padarytais iš 2 dolerių. ginzburgas teigė, kad šiuos banknotus platinti gavo 
iš vilniaus. jis buvo nuteistas 8 metams sunkiųjų darbų kalėjimo (arkliavagis... 1925). 
1925 m. birželį buvo sulaikytas pilietis, kuris Lietuvos prekybos ir pramonės banko Biržų 
skyriuje bandė išsikeisti 20 dolerių banknotą, suklijuotą iš dviejų fotografijų (Biržai... 1925). 
1928–1929 m. į kriminalinę policiją iš obelių (rokiškio r.) geležinkelio stoties ir žydų banko 
kaune pateko 20 dolerių banknotai, suklijuoti iš dviejų popieriaus lapelių, o per vidurį buvo 
siūlas, imituojantis šilkasiūlius (Lietuvoj... 1929). kas gamino šias fotografuotas 20 dolerių 
banknotų klastotes, iš spaudos žinučių nustatyti nepavyko. 

spaudoje galima rasti ir daugiau žinučių, kad rasta padirbtų dolerių, tačiau jose pa-
dirbimo būdas ne visada nurodomas. 1925 m. sausio 15 d. panevėžyje buvo sulaikyta 
t. kontrimaitė, gyvenanti subačiaus stotyje, turinti padirbtų 50 dolerių, tų pačių metų 
vasario 14 d. ten buvo sulaikytas ir pilietis s. jakubavičius, norėjęs išsikeisti suklastotus 
15 dolerių, o gegužės 28 d. panevėžyje buvo sulaikytas s. Žemeliauskas, kuris platino 
5 dolerių suklastotą banknotą. 1931 m. šiaulių geležinkelio stotyje buvo sulaikytas 
s. pau lauskas, kuris bandė išsikeisti padirbtą 50 dolerių banknotą. policijai sulaikius, pas 
jį rasta ir daugiau netikrų dolerių (netikrus dolerius... 1931). 1931 m. leidinyje rašoma, 
kad tryškiuose (telšių r.) buvo susektas dolerių dirbėjas j. šakauskas, jis turėjo dolerių 
spaus dinimo presą (suimtas... 1931).
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iš aprašytų dolerių klastojimo atvejų matyti, kad klastotės daugiausiai plito dėl menko 
gyventojų išprusimo. Žmonėms svetimi pinigai buvo mažai pažįstami, 33 procentų su-
au gusių Lietuvos gyventojų, ypač moterys (35 proc.), 1923 m. surašymo duomenimis, 
ne mokėjo nei rašyti, nei skaityti. kai kuriose apskrityse analfabetų buvo dar daugiau: trakų 
apskrityje – 55 procentai, kretingos apskrityje – 51 procentas, kitose apskrityse – nuo 
41 iki 50 procentų, mažiausiai jų buvo pasvalio apskrityje (32,5 proc.) ir kauno, šiaulių, 
panevėžio bei ukmergės miestuose, čia jų buvo apie 32–35 procentus (Lietuvos gyventojai 
1923: 48–50). kad žmonės buvo lengvai apgaunami, rodo keli 1922 m. aprašyti atvejai. 
tik įvedus litus, viena provincijos moteris kaune už litus pardavė kiaulę, bet paaiškėjo, 
kad ji paėmė rusiškų „kerenkų“ po 40 rublių, kita moteris už kiaušinius iš vieno žydo 
ėmė litus, bet paėmė centų banknotus (per šį... 1922). užsienietiški pinigai daugumai 
buvo dar sunkiau atpažįstami. tai atskleidžia dar keli spaudoje aprašyti atvejai. 1928 m. 
liepos 22 d. tirkšliuose (mažeikių r.) buvo suimti du piliečiai, kurie platino netikrus do le-
rius, pagamintus iš šiaulių muilo fabriko reklamos (skleidė... 1928). chaimo Zivo muilo 
ga myklos šiauliuose gaminamo muilo pakuotėse buvo pavaizduoti doleriai. kitoje 
pakuotės pusėje buvo pateikiama reklama, taigi klastotojai suklijuodavo du reklamos 
vaiz dus į vieną ir taip platino suklastotus dolerius. kaip rašyta 1930 m., tokių dolerių 
bu vo išplatinta daug, „ir ne vienas apsigavo, kurių tarpe net kėdainių „spaudos Fondo“ 
knygynas“ (nauja dolerių... 1930). Deja, spaudoje nepaminėta, kokių nominalų dolerių 
banknotų buvo ant muilo pakuočių.

iš pateiktų faktų matyti, kad dolerius platino įvairių tautybių asmenys. Dėl suklastotų 
pinigų labiausiai kentėdavo mažesnių miestelių ir kaimų gyventojai, kuriems ne visi 
pinigai buvo žinomi. tokių gyventojų buvo didžioji dauguma. tačiau buvo ir tokių, kurie 
suklastotus banknotus vėliau atpažindavo, bet, nenorėdami patirti didelių nuostolių, 
klastotes bandydavo įduoti kitiems. Daug padirbtų pinigų gaudavo žydų tautybės piliečiai, 
nes daug jų vertėsi prekyba, daliai jų ir kildavo natūralus noras šiuos pinigus įduoti kam 
nors kitam. padirbti doleriai dažniausiai būdavo įduodami per prekymečius, kai būdavo 
perkamos brangiausios prekė: arkliai, kiaulės, daug grūdų. vėliau šie pirkiniai būdavo 
parduodami pigiau, už juos būdavo gaunami tikri pinigai. 

tarp platintojų daugiausia buvo miestiečių ir žemdirbių, tačiau pasitaikydavo ir val-
dininkų. antai 1926 m. kaune buvo sulaikyti du valdininkai, kurie platino 50 dolerines 
kupiūras, pagamintas iš 1 dolerio banknotų (kauno... 1927). per tyrimą paaiškėjo, kad 
„1926 m. birželio 20 d. kaune į „paramos“ krautuvę atvyko eduardas raicevičius nu-
si pirkti kumpio <...> jis padavė 50 dolerių amerikos banknotą. kasininkė nenorėjo tų 
50 banknoto priimti, abejodama, ar jie tikri <...>. tada kasininkė paprašė (pirkėjo) pasirašyti 
ir nurodyti savo antrašą.“ vėliau paaiškėjo, kad banknotas yra suklastotas. nustatyta, 
kad e. raicevičius „netikrų dolerių gaudavo iš kauno apygardos valstybės gynėjo raštinės 
tarnautojo justino Delkaus“. pastarasis dalį jų, užuot sunaikinęs, pasiimdavo sau, tačiau 
pa žy mėdavo, kad sunaikinta. iš viso j. Delkus paėmė 170 dolerių klastočių. 1927 m. 
ba  lan džio 7 d. apygardos teismas j. Delkų nuteisė 3 metams sunkiųjų darbų kalėjimo, o 
e. raicevičių – 1,5 metų (kauno... 1927). tokio pobūdžio klastočių platinimas šian dien 
būtų priskirtas prie kvailiausių nusikaltimų, tačiau spaudoje aptiktos žinutės ro dytų, kad 
tarpukario Lietuvoje tokių atvejų buvo gana daug.

2. Lietuviškų popierinių pinigų klastojimas ir platinimas

1922 m. spalio 1 d. buvo įvestas Lietuvos piniginis vienetas – litas. iš pradžių į apyvartą 
buvo išleisti laikinieji banknotai – 1, 5, 20, 50 centų ir 1 bei 5 litų, o lapkričio pradžioje 
pasirodė ir nuolatiniai pinigai, t. y. 1, 2, 5, 10, 20 ir 50 centų banknotai (žr. 1 pav.), 
gruodžio mėn. – 1, 2 ir 5 litų banknotai. 10 litų banknotai apyvartoje pasirodė 1923 m. 
vasario mėn., 50 litų (2 pav.) – kovo mėn. vėliau buvo išleisti 100 litų, 1925 m. rugsėjo 
28 d. – 500 litų, 1926 m. vasario 23 d. – didžiausio nominalo, t. y. 1 000 litų, banknotai 
(kuncienė 1995: 47, 61).
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1 pav. Lietuvos banko nuolatinio 50 centų banknoto pavyzdys. 1922 m. lapkričio 16 d. laida. Lnm, nB 13.

      
2 pav. Lietuvos banko išleisto 50 litų banknoto pavyzdys. 1922 m. lapkričio 16 d. laida. Lnm, n2 10699.

2.1. 1922 m. laikinųjų ir nuolatinių banknotų klastojimas ir platinimas

Literatūroje minima, kad žinomi keturių nominalų – 20 ir 50 centų, 1 ir 5 litų – laikinųjų 
banknotų falsifikatai. Ypač gausiai buvo padirbinėjami 5 litų banknotai su serijos raidėmis 
B ir D (kuncienė 1995: 40). nuolatiniai banknotai taip pat neišvengė klastojimo. Buvo 
pa dirbinėjami 50 centų ir 2, 5, 50 ir 100 litų vertės banknotai, jie buvo spausdinami ir 
pla tinami šiau liuose, radviliškyje, vilniuje. šilutėje ir naumiestyje buvo platinami 50 centų 
banknotai, spausdinti miuncheno spaustuvėje Parcus (kuncienė 1995: 48).

tarpukario Lietuvos spaudoje pirmosios žinios apie padirbtus laikinuosius banknotus 
pasirodo 1922 m. pabaigoje ir 1923 m. pradžioje, tačiau nei Lietuvos banko atstovai, 
nei kriminalinė policija šių žinių nepatvirtino, priešingai, pasirodė žinių, kad visuomenė 
be reikalo verčiama nepasitikėti sava valiuta: „šiuo pranešama, kad iki šio laiko niekur 
nepastebėta, kad būtų dirbami litai, ir visos skleidžiamos žinios piktos valios žmonių 
prasimanymas, norint sumažinti pasitikėjimą naujiems pinigams“ (Laikraščiuose... 1922). 

pirmasis oficialus pranešimas apie litų klastotes buvo išspausdintas 1923 m. rugpjūčio 
24 d. tada pranešta, kad apyvartoje pasirodė suklastoti 5 litų banknotai. ant šių banknotų 
nebuvo nė vieno iš trijų parašų, numeris buvo iš penkių skaičių, nors turėjo būti iš šešių arba 
septynių (saugokitės... 1923a). Banknotai buvo su vandenženkliais, bet kitokio piešinio 
nei tikrieji. tų pačių metų rugsėjį buvo pranešta apie naujas 5 litų klastotes, kuriose vietoj 
v. petrulio parašo buvo kitoks, o šalia – dar vienas toks pat parašas (padirbti... 1923). 
1923 m. lapkričio mėn. pranešta apie naujas 5 litų klastotes, kuriose nėra vandenženklių, 
o jų popierius minkštesnis ir storesnis (Įspėjimas 1923). gruodžio mėn. pasirodė dar vienos 
atmainos 5 litų klastotės, serijos B, kuriose vietoj numerio raidžių No buvo įrašyta Nr 
(naujos... 1923). kur šie skirtingi banknotai buvo platinami, kas jų platintojai ir ga min tojai, 
spaudoje neminima. Bet iš vėlesnių spaudos žinučių paaiškėja, kad 1924 m. sausio mėn. 
ukmergėje buvo areštuotas Bogumilas kulvietis, kuris kartu su kitais platino 5 litų B serijos 
banknotus, gamintus Berlyno spaustuvėje (areštuoti... 1924). Be to, 1927 m. vasario mėn. 
vilniaus teismas nuteisė tris asmenis: mickūną devyneriems metams, niki forovą trejiems 
metams ir skaržynskį vieniems metams; jie buvo nuteisti už tai, kad dar 1923 m. vilniuje, 
totorių gatvėje, gamino 5 litų banknotus (Litų... 1927). suimti šie asmenys 1924 m. Dalis 
šių padirbtų litų, kaip rodo vėlesnių metų pinigų klastojimo apžvalga, 1923 m. turbūt 
buvo platinami ir Lietuvoje. 

1923 m. spalio pradžioje naumiesčio (dab. Žemaičių naumiestis) ir šilutės apylinkėse 
pasklido ir kitokio nominalo pinigai – suklastoti nuolatiniai 50 centų banknotai (3 pav.). 
naumiesčio mokytojas D. jurionas, gavęs keletą tokių banknotų, vieną jų nusiuntė į kauną 
Lietuvos bankui ir prašė pranešti, ar jis tikras. atsakyta, kad padirbtas. mokytojas kreipėsi į 
vietos nuovados viršininką ir po dviejų savaičių milicija išaiškino visą padirbtų pinigų aferą. 
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nustatyta, kad v. minjotas iš gurgždių (šilutės r.) 1923 m. gegužės mėn., norėdamas at-
si spausdinti 10 tūkst. pusličių, pradėjo susirašinėti su miuncheno spaustuve Parkus, bet 
spaustuvė sutiko spausdinti tik gerokai daugiau (100 tūkst. banknotų) už 50 mln. vokiškų 
markių arba 500 dolerių mokestį. v. minjotas, neturėdamas tiek pinigų, susirado dar 
tris as menis, kurie išpardavė gyvulius ir iš pažįstamų pasiskolino 127 dolerius. nuvykęs į 
miunchene esančią spaustuvę, jis sužinojo, kad už 100 tūkst. banknotų reikia sumokėti 
24 mlrd. markių, bet, kritus markės kursui, 127 dolerių pakako, tačiau dar buvo pareikalauta 
leidimo pinigams spausdinti. vietoj leidimo padirbėjai spaustuvei nusiuntė lietuvišką leidimą 
važinėti dviračiu, manydami, kad vokiečiai nesupras, kas parašyta. spaustuvė paprašė rašto 
vokiečių kalba. tada pinigų klastotojai rašymo mašinėle parašė tekstą: „sulyg šiuo leidžiama 
viliui minjotui atspausdinti Lietuvos banknotų po 50 centų. prezidentas simonaitis.“ kartu 
buvo uždėtas tilžėje pagamintas antspaudas su vyčiu ir įrašu „valsčiaus valdybos viršaitis“. 
po kelių dienų minjotas iš miuncheno į tilžę atsivežė 40 000 banknotų po 50 centų. vėliau 
atsivežė dar 60 000. iš tilžės nemunu pinigai buvo įvežti į Lietuvą. šilutėje ir naumiestyje, 
vykstant prekymečiams, per 10 dienų keturi bendrininkai išplatino, kaip manyta, apie 
40 tūkst. banknotų, nes apie 60 tūkst. buvo rasti pas vieną iš platintojų v. Bietkį iš musaičių 
kaimo (Dar apie... 1923). vėliau naumiesčio milicija sulaikė dar du šių banknotų platintojus 
ir vieno iš jų, vilkų kampo (šilutės r.) kaimo gyventojo, namuose, rado žemėje užkastus 
4 300 pusės lito banknotų (Litų... 1923). spaudoje nenurodyta jų požymių, bet, matyt, 
bū tent šių nuolatinių 50 centų banknotų požymiai minimi spalio pabaigoje. tarp skiriamųjų 
požymių nurodyta, kad parašų vietose matyti ramunių žiedai, jų tikruose banknotuose 
nėra. ir žirgas kanopa siekia skydo juostelę. klastotėje po petrulio vardo pirmąja raide nėra 
taško (saugokitės... 1923b). pinigų apgaulės sumanytojai tuo nebūtų apsiriboję. pašyšių 
(šilutės r.) pašte žandaras sulaikė iš miuncheno spaustuvės Parkus v. minjotui siųstą 1923 m. 
spalio 26 d. laišką, kuriame klausiama, ar jau pradėti spausdinti 50 litų banknotus, jų kaina 
nurodyta jau 600 mlrd. markių ir prašoma atsiųsti dar vieną jų egzempliorių (Litų... 1923).

      
3 pav. Lietuvos banko nuolatinio 50 centų banknoto (1922 m. lapkričio 16 d. laidos) klastotė. spausdinta 1923 m. miuncheno 
spaustuvėje Parcus. LNM, NB 6576.

nuo 1924 m. sausio 6 d. įvairiuose laikraščiuose buvo skelbiamas eltos pranešimas 
apie apyvartoje pasirodžiusius netikrus 1 lito laikinuosius banknotus, kuriuose yra 
vandenženkliai, tik serijos numeris prasideda raide L (netikri banknotai 1924). tikrųjų 
banknotų serijos numeriuose buvo tik raidės aBc. šių pinigų klastotojai buvo gana greitai 
suimti. naktį iš sausio 19 d. į sausio 20 d. politinė policija ukmergėje areštavo dvarininką 
inžinierių Bogumilą kulvietį ir dar keletą asmenų (areštuoti... 1924). atliekant tyrimą 
paaiškėjo, kad B. kulvietis platino ne tik 1 lito, bet ir 50 centų bei 5 litų banknotus. 1923 m. 
pabaigoje jis nuvyko į Berlyną ir ten, padedamas vokietijos piliečio oskaro prause, užsakė 
atspausdinti banknotų georgo Bandto spaustuvėje. Banknotų po 5 litus į Lietuvą buvo 
atvežta 1 500 vienetų (serija B, nr. 12 000–113 500), banknotų po 1 litą – 2 500 vienetų 
(serija D, nr. 097 000–099 500), buvo išspaudinta ir keletas banknotų po 50 centų. iš 
viso įvežtinių banknotų suma sudarė 10 000 litų (pinigų... 1927).

tais pačiais 1924 m. buvo susektos net trys asmenų grupės, padirbinėjusios 50 litų 
bank notus. vasario mėn. buvo sugauti asmenys, kurie žalsvais ir geltonais pieštukais 
ran ka piešė 50 litų banknotus ir jais apgavo kelis kaimo žmones (piešti banknotai 1924). 
Balandžio 23 d. šiauliuose buvo suimtas keturiasdešimtmetis j. venskus iš kipštų kaimo ir 
29 metų lenkas, Latvijos pilietis a. vanagėlis (pinigų dirbėjai 1924). jų namuose buvo rastos 
6 klišės 50 litų banknotams gaminti, keturi padirbti banknotai, apie 30 pradėtų gaminti 
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banknotų, apie 90 paruoštų popieriaus lapų banknotams gaminti, įrankiai klišėms dirbti, 
taip pat neužbaigtos klišės 100 litų banknotams gaminti. atliekant tyrimus nustatyta, kad 
banknotų į apyvarta nespėta paleisti, o visas šis darbas pradėtas nuo 1923 m. spalio mėn. 
(suimti banknotų... 1924). penkių vaikų tėvas j. venskus, buvęs vargonininkas, nelankęs 
jo kios mokyklos, iki 1924 m. vasario 6 d. kartu su bendru vertėsi staliaus amatu, o vėliau 
atsidėjo vien pinigų klastojimui. j. venskus pinigų dirbimo amato ėmėsi jau antrą kartą. 
Dar 1917 m. vokiečių valdžios jis buvo nuteistas 8 metams už 2 markių vertės banknotų 
klastojimą, tačiau 1918 m., kilus vokiečių revoliucijai, buvo paleistas (pinigų dirbėjai 1924). 
1925 m. gegužės 22 d. abu pinigų klastotojai buvo nubausti po 8 metus sunkiųjų darbų 
kalėjimo (Lietuvos... 1925).

1924 m. rugpjūčio 2 d. buvo išspausdintas pranešimas, kad apyvartoje pastebėti 50 litų 
banknotai (žr. 4 pav.), kurie yra be vandenženklių ir be šilko siūlelių; jų numeriai ne lygūs, 
reverse esantis žodis „įstatymu“ parašytas su i be nosinės ir kt. (netikri banknotai 1924). 
greitai, rugsėjo pradžioje, policija suėmė penkis asmenis, įtariamus bank notų pla tinimu. 
nustatyta, kad banknotai buvo gaminami slaptoje spaustuvėje vilniuje, o juos platinti į 
Lietuvą vežė šeši žydų tautybės asmenys: mauša kaplanas, michelis Bielovickis, ma tas 
goldmanas su žmona, genė Levinaitė ir icikas štenbergas (suimti su klas totų... 1924; netikęs 
biznis 1925). šios aferos sumanytojas buvo iš kauno pabėgęs litografas i. štenbergas, jis 
ir kaune būdamas pasižymėjo tuo, kad bandė spausdinti dolerius ir banderoles. padirbėjai 
už 1 300 dolerių įsigijo klišę ir vilniuje pagamino apie 700 banknotų. Į Lietuvą pinigus 
vežė m. Bielovickis ir jo sužadėtinė g. Levinaitė, o pla tino m. kaplanas ir arklių pirklys 
m. gold manas. pas suimtuosius buvo rasti 278 banknotai. spaudoje pa minėta, kad Lie-
tuvoje šių banknotų išplatinta 4 000 litų, arba 80 vienetų, tačiau žemiau pateikti faktai 
rodo, kad išplatinta buvo gerokai daugiau. 1925 m. lapkričio 4 d. teismas, išnagrinėjęs 
dau giau kaip 2 tūkst. lapų bylą, tris platintojus nuteisė po 8 me tus sunkiųjų darbų kalėjimo, 
m. goldmanienę – 1,5 metų, o g. Levinaitė buvo išteisinta (netikęs biznis 1925).

      
4 pav. Lietuvos banko išleisto 50 litų banknoto (1922 m. lapkričio 16 d. laidos) klastotė. spausdinta 1924 m. vilniuje. Lnm.

nuteistų žydų įvykdytos piniginės aferos mastus gerai parodo kiti įvykiai. 1924 m. gruo-
džio 22 d. panevėžyje buvo sulaikytas vaivadiškių (molėtų r.) kaimo gyventojas p. rudinas, 
turėjęs penkias 50 litų klastotes (netikri pinigai 1924). 1925 m. vasario–kovo mėn. pa-
ne vėžyje notaro kontoroje buvo rasti penki padirbti banknotai – kas savaitę po vieną 
(vėl... 1925). Balandžio 4 d. policija klaipėdoje sulaikė o. Zubovienę iš mažeikių apskrities, 
pas ją rasti septyni netikri banknotai po 50 litų. atliekant tyrimą paaiškėjo, kad ji šiuos 
pinigus gavo iš savo vyro, o pastarasis bei daugelis akmenės apylinkės gyventojų – iš gy-
vu lių supirkėjo mordchelio goldbergo (iš kur... 1925). nustatyta, kad m. goldbergas jau 
buvo išplatinęs virš 20 banknotų, dar rasti 84 banknotai po 50 litų. anot nusikalstamą 
veiką vykdžiusio asmens, banknotus jis išsikeitė važiuodamas traukiniu (netikrų... 1926). 
Birželio mėn. šeduvos apylinkėse buvo suimtas šileikonių kaimo ūkininkas, turėjęs tris 
50 litų banknotus, kuriuos jis gavo turguje nepažįstamam žydui pardavęs arklį (netikri 
bank notai 1925). 1925 m. vasarą padirbtas 50 litų banknotas buvo pateiktas ir telšių 
banke (netikri... 1929). su tų pačių banknotų klastotėmis yra susijusi ir viena Lietuvos 
ban ko muziejuje saugoma byla. joje rašoma, kad ūkininkė s. grigaliūnienė iš sidabriškių 
(Biržų r.) 1925 m. vasario mėn. Biržų turguje iš žydo, kuriam pardavė linus, gavusi 50 litų 
banknotą, nuėjo į banką mokėti mokesčių ir sužinojo, kad jis padirbtas. ši byla dėl ne-
pa kankamo kaltės įrodymo buvo nutraukta (vaitiekūnienė 2005). 

Be 50 litų suklastotų banknotų, buvo platinamos ir 2 litų banknotų klastotės. 1925 m. 
kovo 27 d. buvo suimtas 25 metų notiniškių (radviliškio r.) kaimo ūkininkas p. steponaitis. 
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išvakarėse jis radviliškio parduotuvėje už prekes įdavė septynis banknotus po 2 litus, kurie 
visi buvo klastotės. padarius kratą, p. steponaičio namuose buvo rasta įvairių įrankių, dažų, 
vienas nepabaigtas gaminti banknotas. vėliau nustatyta, kad p. steponaičiui pa gel bėjo 
šaltkalvis Leonas matiejūnas iš šiaulėnų, jis pagamino klišes. p. steponaitis buvo baigęs 
keturias progimnazijos klases, tarnavo Vyriausiajame Lietuvos gynimo komitete ir dirbo 
laik raščio „Lietuva“ administracijoje instruktoriumi (radviliškis 1925). 1926 m. kovo 11 d. 
apygardos teismas p. steponaitį nubaudė 4 metus kalėjimo, o L. motiejūną – treč daliu 
trumpesne bausme, nes jis buvo nepilnametis (pinigų fabrikantai 1926).

kokie tuo metu buvo netikrų banknotų, vertybės popierių ir ženklų padirbimo mastai, 
rodo keli statistiniai duomenys. 1924 m. kauno mieste buvo užfiksuoti penki netikrų 
pinigų platinimo atvejai (kauno... 1925). tais pačiais metais panevėžio kriminalinės policijos 
punkto rajone užregistruota 11 atvejų (Žinios... 1925). 1924 m. šiaulių apygardos teismo 
kriminalinis skyrius išsprendė 10 pinigų dirbimo ir platinimo bylų – po tris tauragės ir telšių 
apskričių ir po dvi mažeikių ir šiaulių (šiaulių... 1925). 1925 m. išspręstų bylų skaičius 
pateikiamas 2 lentelėje.

2 lentelė 

1925 m. išspręstos netikrų pinigų, vertybės popierių ir ženklų padirbimo bylos

Teismas Miestas Kiekis

išspręstos bylos apygardos teismuose Kauno 5

panevėžio 11

šiaulių 1

marijampolės 3

Iš viso 20

išspręstos bylos taikos teismuose Kauno 55

panevėžio 18

šiaulių 21

marijampolės 10

Iš viso 104

Šaltinis: Lietuvos bankas...  (1927: 94–103).

iš 1925 m. statistikos suvestinės matyti, kad tais metais už pinigų padirbimą didesne nei 
1 metų kalėjimo bausme buvo nubausta 10 vyrų, keturiems iš jų paskirta bausmė – 4 metai 
sunkiųjų darbų kalėjimo, po vieną pinigų padirbinėtoją nuteista kalėti iki 1 mėnesio, iki 
6 mė nesių ir iki 2 metų, trys asmenys tais metais nubausti už pakartotinį nu sikaltimą, 
jiems skirtos bausmės nuo 4 iki 8 metų (Lietuvos... 1927).

1926 m. pavasarį panevėžyje buvo sulaikyti du asmenys, klastoję ir platinę 5 litų bank-
notus. Banknotai buvo gaminami šiauliuose, o platinami visoje Lietuvoje, bet ypač pa ne-
vėžio apylinkėse (sugauti... 1926). tų pačių metų rugpjūčio 27 d. naktį kauno kri mi nalinė 
po licija sulaikė Lenkijos piliečius j. Lukaševičių ir ch. Ferdmaną, kurie per prostitutes platino 
50 litų suklastotus banknotus. abu padirbtų pinigų platintojai atvyko iš vilniaus, ten 
buvo gerai žinomi dėl kišenvagysčių. jie teigė, kad padirbtus pinigus pavogė švenčionių 
stotyje ir, turėdami tikslą juos išplatinti, atvyko į Lietuvą (netikri... 1926; netikrų...1927). 
vis dėlto nustatyta, kad daug padirbtų pinigų buvo atsivežta iš vilniaus, bet rasti tik 
aš tuoni banknotai. abu platintojai buvo nubausti po 6 metus sunkiųjų darbų kalėjimo 
(Litų mechanikai 1927).

1927 m. pirmą kartą apyvartoje buvo pastebėta ir padirbtų 100 litų banknotų. jie buvo 
padaryti ant paprasto, kur kas baltesnio popieriaus, vytauto karūna neryški, o parašų 
fak si milėse buvo klaidų: pavardė kaupas parašyta kaip raupas, paraše „v. jurgutis“ nėra 
skiriamojo taško ir t. t. (Lietuvos bankas... 1927). spalio 20 d. klaipėdoje ir pagėgiuose 
policijai pavyko sulaikyti keturis asmenis iš keleto, platinusių gerokai prastesnės kokybės 
banknotus: jų popierius plonesnis, slidus, piešinys neaiškus, lyg purvinas (padirbti... 
1927). iš banknotų aprašų manyti, kad jie buvo kitos nei aprašytosios 100 litų klastotės. 
netrukus pa dirbtų 100 litų banknotų buvo aptikta ir tauragės apylinkėse, o spalio 24 d. 
jurbarko policija sugavo B. ginterį iš viešvilės, kuris jurbarke taip pat platino netikrus 
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100 litų banknotus (netikri... 1927). vieną banknotą jis jau buvo spėjęs įduoti, o dar tris 
turėjo. B. ginterio namuose buvo rasta visa klastotų pinigų dirbtuvė, taip pat jo padirbtų 
vokiškų banknotų (suimta... 1928).

vis dėlto po šių suėmimų 100 litų banknotų klastočių apyvartoje nesumažėjo. 1928 m. 
kovo mėn. pradžioje tauragės apskrities kaimuose ir vėl paplito suklastotos šimtinės (pa-
dirbti... 1928). netrukus buvo nustatyta, kad banknotus platino pirkliai, supirkinėjantys 
arklius. iš viso rasta apie 15 padirbtų banknotų. policija nustatė, kad ūkininko sūnus 
r. šimmelfenigis iš viešvilės nuvyko į šilutę ir ten davė išplatinti 100 litų banknotų. taip pat 
nustatyta, kad pinigus platino ir du broliai iš pagulbinių (jurbarko r.) bei vyras iš smalininkų 
(jurbarko r.). už suklastotus pinigus jie pirkdavo prekes tilžėje ir arklius tauragės turguje 
(suimta... 1928). Balandžio 13 d. praniūnų kaime (tauragės apskr.) buvo sulaikytas pilietis 
ivoška, pas jį rasta padirbtų 100 litų banknotų (rasti... 1928). tačiau padirbtų pinigų plitimo 
ir tai nesustabdė. gegužės mėn. jais buvo bandyta atsiskaityti garliavoje, birželį – kaune, o 
per liepos 30 d. vilkijoje vykusį prekymetį žmogus už 500 litų pardavė arklį, bet paaiškėjo, 
kad visos penkios šimtinės buvo suklastotos (pa si rodė... 1928). suklastotų 100 litų banknotų 
platinimas tęsėsi ir 1929 m., tačiau jų kilmė ir platintojai pagaliau paaiškėjo.

1929 m. kovo mėn. šilalės turgavietėje buvo sulaikyti trys klaipėdos krašto gyventojai – 
broliai kuršaičiai (kuršat) ir m. gorgelis, kurie supirkinėjo gyvulius ir atsiskaitinėjo padirbtais 
banknotais (sulaikyti... 1929). per kratą pas sulaikytuosius buvo rasti 8 senos laidos suklastoti 
banknotai. paaiškėjo, kad banknotai į Lietuvą buvo vežami iš vokietijos.

Dar 1928 m. vasarą tilžėje ir kitose vietose buvo sulaikyti keturi padirbtų 100 litų 
banknotų platintojai. tai mejerauskas, lietuvis iš tauragės, ir trys vokietijos piliečiai, iš 
kurių vienas – kuršat (šimtlitinių... 1929). 1929 m. rugpjūčio pabaigoje tilžės apylinkėse 
vėl buvo sulaikyti du vyrai, platinę 100 litų padirbtus banknotus, o ragainėje sulaikytas 
darbininkas otto tėvelis, rasta 15 padirbtų banknotų (vėl netikrų... 1929). Lietuvos po-
licija nustatė, kad banknotų klastojimo centras buvo tilžė, o nuo 1927 m. spalio pra džios 
kontrabanda į Lietuvą klastotes vežė sartininkų (tauragės r.) valsčiaus gyventojai B. Bartušis 
ir broliai Butkai (netikrų... 1930). kad banknotai buvo dirbti tilžėje, patvirtina ir dar vienas 
žinomas faktas. 1932 m. į vieną tilžėje esančią spaustuvę buvo užėjusi moteris, kuri 
pa prašė parduoti jai 100 litų banknotų. policijoje moteris nurodė, kad „giminės, kurie 
gy vena pagėgių apskrityje, jai pasakojo, kad vienoje tilžės spaustuvėje galima gauti pirkti 
po 10 litų netikrų šimtličių“ (tilžėj... 1932).

Litų banknotai dėmesio sulaukė ne tik Lenkijoje ar vokietijoje, bet ir Latvijoje, tai įrodo 
jų klastojimas šioje šalyje. 1929 m. liepos mėn. jaunjelgavoje buvo susekta latų ir 5 litų 
banknotų klastočių spaustuvė. Daug padirbtų banknotų buvo jau išplatinta, bet didelė 
jų atsarga dar buvo rasta ir sandėliuose. Banknotai buvo padaryti labai gerai ir sunkiai 
atskiriami nuo tikrų. pinigus gamino penki asmenys. taip pat nustatyta, kad padirbti pinigai 
buvo vežami į Lietuvą (netikrų... 1929). tačiau spaudoje žinučių apie nenustatytų asmenų 
padirbtus 5 litų banknotus, apyvartoje pasirodžiusius po 1924 metų, aptikti nepavyko.

paminėtinas ir dar vienas litų, greičiausiai banknotų, klastojimo atvejis lenkų valdomame 
vilniuje. 1927 m. sausį vilniaus apygardos teismas 3 metams nubaudė kalėti Longiną 
skarzynskį, kuris savo bute trakų gatvėje klastojo litus ir vilniuje juos platino (vilniuje... 
1927).

iš suminėtų faktų matyti, kad platinamos pirmųjų lietuviškų banknotų klastotės buvo 
labai geros kokybės. jų gamybai dažnai buvo naudojamos klišės, o dalis klastočių net 
atspausdintos užsienio spaustuvėse. Didžiosios dalies klastočių platinimo būdas buvo 
toks pat, kaip ir padirbtų dolerių – prekymečių metu buvo supirkinėjami arkliai. tačiau 
litų klastotės paplito daug plačiau ir gausiau nei dolerių klastotės. tai lėmė klastočių 
gamybos pokytis. Dolerių klastotės daugiausia buvo gaminamos atskirai, o litų klastotės 
buvo gaminamos klišėmis, todėl jų buvo padaroma daug daugiau.

1925 m. lapkričio 26 d. į apyvartą išleidus sidabrines 1, 2 ir 5 litų monetas, tokių 
nominalų banknotų beveik nebebuvo klastojama, užtat imtos klastoti monetos. monetas 
klastoti buvo daug paprasčiau.  

nors iš spaudoje esančių žinučių ir pavyko nustatyti kai kuriuos litų platintojus ir klas-
totojus, vis dėlto dar lieka ne vienas neatsakytas klausimas. spaudoje ne visada tiksliai 
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nurodoma, kokių požymių banknotus klastojo tam tikri asmenys. 1923 m. apyvartoje 
pasirodė trijų rūšių 5 litų banknotų klastočių, iš jų nustatyti pavyko tik gamintas Berlyno 
spaustuvėje. kurios buvo pagamintos vilniuje, šiauliuose ar jaunjelgavoje, neišsiaiškinta. 
tebėra nenustatyti ir daugelio kitų klastočių požymiai. tai būtų galima padaryti tik 
susipažinus su archyvuose arba muziejuose saugomų klastočių pavyzdžiais. 

2.2. 1927–1930 m. laidos banknotų klastojimas ir platinimas

 1928 m. balandžio 28 d. apyvartoje pasirodė naujos laidos (1927 m. lapkričio 24 d.) 
10 litų banknotai. tų pačių metų rugsėjo 13 d. buvo išleisti nauji 50 litų, o lapkričio 16 d. – 
ir 100 litų banknotai. 1930 m. sausio 2 d. į apyvartą buvo išleisti ir nauji 5 litų banknotai. 
1931 m. gegužės 15 d. pirmą kartą buvo išleisti naujo nominalo – 20 litų banknotai. visi šie 
banknotai, išskyrus 5 litų, buvo klastojami, gausiausiai – 10 litų (kuncienė 1993: 66, 69, 76). 

to laiko lietuviškoje spaudoje apie naujų laidų banknotų klastojimą buvo rašoma 
gerokai mažiau nei apie suklastotus pirmųjų laidų banknotus. Be to, tos pačios žinutės 
dažnai buvo kartojamos skirtinguose laikraščiuose. mažesnį žinučių skaičių lėmė tai, kad 
banknotų padirbimo atvejų gerokai sumažėjo. pinigų klastotojų dėmesys tuo metu labiau 
krypo į lengviau padaromas monetas, o ne į sunkiai kokybiškai pagaminamus banknotus. 

1928 m. rugpjūčio mėn. vokietijos policija Įsrutyje (dab. Černiachovskas) sulaikė įtartiną 
asmenį, kuris slapta bandė pereiti vokietijos ir Lietuvos sieną. pas sulaikytąjį buvo rastas 
ryšelis netikrų 10 litų banknotų. pinigai pagaminti tobulai, tad buvo manoma, kad tai 
ne vieno asmens, o bendrovės darbas (netikrų... 1928). tiesa, iš žinutės nėra aišku, ar 
banknotai yra senos, ar jau naujos laidos.

1930 m. sausio 9 d. šiauliuose buvo sulaikyti p. pauliukas (60 metų) ir jo sugyventinė 
r. grigaitytė (45 metų), kurie kopijavo ir platino 10 litų banknotus (vėl... 1930). pinigai 
buvo klastojami gana primityviai. ant banknoto buvo užpilama tam tikros rūgšties, 
paskui uždedamas švarus popieriaus lapas, presuojama ir gaunamas nublukusios spalvos 
banknotas. iš tokio padirbinėjimo būdo aišku, kad klastojimui buvo pasirinkti naujo pa-
vyz džio 10 litų banknotai, nes jie buvo gerokai ryškesnės spalvos nei pirmosios laidos. 
platinti pinigus padėjo dar trys moterys, o iš viso išplatinta daugiau kaip 20 banknotų 
(vėl... 1930).

10 litų banknotų klastotės buvo gaminamos ir platinamos ir vėliau: 1933 m., 1935–
1936 m. (kaune), 1937–1938 m. (kaune, marijampolėje, rietave, šiauliuose). 1935 m. 
spalio ir lapkričio mėn. buvo platinami banknotai, kurių vienas pakliuvo ir į centrinį žydų 
banką, jie buvo gaminami šiauliškių (prienų r.) kaimo gyventojo s. kašinsko. pagamintus 
banknotus, kurie visi turėjo tą patį numerį – 228601, kaune platino jo brolis. klastoti buvo 
bandyta ir 5 litų banknotus, tačiau nepavyko. teismas s. kašinską nubaudė 2 metams 
sunkiųjų darbų kalėjimo, o jo brolį – 1 metams paprasto kalėjimo (nubausti... 1936). 
1936 m. prie prienų buvo sulaikytas jaunas, vos du pradžios mokyklos skyrius baigęs 
vaikinas, kuris per dieną sugebėdavo nupiešti 10 litų banknotą. šis „dailininkas“ su savo 
broliu vykdavo į kauną ir čia išplatino apie dešimt tokių banknotų (provincijos... 1936).

1937 m. pabaigoje apyvartoje pasirodė naujų, nelabai vykusiai padirbtų 10 litų 
banknotų, kurių visų serijos numeriai buvo F 439,670, bet ne juodos spalvos, kaip tikrų, 
o žalios, kaip ir pats banknotas, šie banknotai buvo 2–4 mm mažesni nei tikri (netikri... 
1938). vėliau nustatyta, kad šiuos padirbtus banknotus, kurie buvo platinami ir 1938 m. 
sausio–vasario mėn, marijampolėje ir visoje suvalkijoje platino šeši asmenys: daug kartų 
už kriminalinius nusikaltimus bausti broliai saliamonas ir jurgis matuliai, iš arešto namų 
pabėgęs albinas senkus ir trys jų talkininkai – autobusų konduktorius juozas treigys, 
bedarbis žydas chaimas veisbergas ir ūkininkas antanas mickevičius. pinigų klastojimo 
įrankių rasti nepavyko, todėl apygardos teismas vasario 17 d. visus šešis asmenis teisė tik 
už netikrų pinigų platinimą, visus juos nubaudė po 1,5 metų sunkiųjų darbų ka lėjimo. 
padirbtų pinigų spėta išplatinti apie 300 litų (suimti... 1938; nubaudė... 1939).

Be 10 litų, labai dažnai buvo klastojami ir 20 litų banknotai. 1932 m. kaune ir šiauliuose 
buvo paskleistos 20 litų banknotų klastotės (serija a). rašoma, kad „banknotai yra piešti 
labai nevaliai su didžiausiais trūkumais. popieris yra blogesnės rūšies; neturi per vidurį 
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banknoto šilkasiūlių <...> banko valdybos narių parašuose aibė klaidų“ ir kt., tačiau šie 
banknotai buvo priimti net keliuose kauno bankuose (netikri... 1932). 1934 m. suklastotas 
20 litų banknotas buvo įduotas raseinių banko skyriui. 1937 m. kauno autobusų stotyje 
buvo mėginta įduoti ranka pieštą 20 litų banknotą. 1938 m. padirbti 20 litų banknotai 
ypač išplito. vienas toks padirbtas banknotas buvo įduotas pilviškių (vilkaviškio r.) restorane. 
20 litų padirbtą banknotą kaune, aukštojoje panemunėje esančioje parduotuvėje, bandė 
įduoti mažametis. jų atsirado ir kitur. krakėse (kėdainių r.) buvo sulaikytas p. Dulkinas, kuris 
grinkiškyje (radviliškio r.) platino paties padirbtus banknotus. krakėse šiuos banknotus 
platino j. varonavičius, kuriam buvo pažadėta pusė išplatintų pinigų sumos. 20 litų bank notai 
buvo gaminami pasitelkus kalkinį popierių. iš pradžių ant popieriaus lapo buvo iš vedžiojamos 
reikiamos linijos, o paskui nudažoma dažais. galiausiai dvi pagamintos bank notų pusės 
buvo sulipdomos į vieną. tokių banknotų buvo pagaminta keliolika (kaip... 1938).

1938 m. rugpjūtį kaune buvo suimtas gimnaziją baigęs, bet niekur nedirbantis 
albinas (vladas) tamėnas, kuris ranka piešė 10 ir 20 litų banknotus. vykstant teismui, 
paaiškėjo, kad a. tamėnas yra kilęs iš valiuliškių (pandėlio valsč.) kaimo, prasiskolinusio 
ūkininko šeimos. Baigęs gimnaziją ir negavęs darbo, jis apsigyveno kauno priemiestyje 
ir, kaip pats pasakojo, skurdo verčiamas pradėjo piešti pinigus. gabumų piešti jis tu rė jo 
nuo gimnazijos laikų ir vieną banknotą nupiešdavo per 5 minutes. policijai prašant net 
pademonstravo, kaip tai daroma. Pieštais banknotais buvo atsiskaitoma vis kitoje par-
duo tuvėje, kol galiausiai viena pardavėja jį įdavė policijai. iki tol a. tamėnui labai gerai 
se kėsi – jis išplatino banknotų, kurių vertė yra 600 litų. teismas pinigų klastotojui buvo 
labai atlaidus. atsižvelgęs į tai, kad nusikalsta pirmą kartą ir iš skurdo, teismas a. tamėną 
nu baudė tik 1,5 metų sunkiųjų darbų kalėjimo (Banknotą... 1938).

Be daugiausia klastotų 10 ir 20 litų banknotų, pasitaikė ir keli 50 litų banknoto klas-
tojimo atvejų. 1935 m. sausio mėn. pasienio policija mediškių kaime (pagėgių apskr.) pas 
j. kramelį ieškojo kontrabandos, o rado klišę 50 litų banknotams gaminti ir jų gamybai 
skirtų chemikalų (klaipėdos... 1935). tų pačių metų lapkričio mėn. netikras 50 litų bank-
notas buvo pastebėtas panevėžyje (nuo 1935 m... 1935).

kaip ir kitokių nusikaltėlių, taip ir pinigų klastotojų pasitaikė ir labai kvailų. 1934 m. 
rokiškyje buvo suimtas a. šliakas, kuris atėjęs į Lietuvos banko skyrių įteikė padirbtą 
bank notą (nominalas nenurodytas). atlikus kratą, jo bute buvo rasta įvairių įrankių pi-
ni gams gaminti (rokišky... 1934). vieno kupiškio apylinkės kaimo jau nuoliai sugalvojo 
panaudoti ypatingą būdą pinigų klastotėms gaminti. jie paėmė du 10 litų banknotus, 
juos sušlapino, sudėjo priešingomis pusėmis, prieš tai tarp jų įterpę švaraus popieriaus 
la pą, ant kurio turėjo atsispausti naujas banknotas, ir kartu su duona kepė pečiuje. išėmus 
duoną paaiškėjo, kad pinigai ištirpo (Duonoj... 1936).

apibendrinant šio laikotarpio litų banknotų klastojimo atvejus, galima konstatuoti, 
kad daugiausia buvo klastojami 10 ir 20 litų banknotai. jų klastojimą nulėmė tai, kad 
banknotai buvo atspausdinti su šilko siūlais, bet be vandenženklių. su vandenženkliais 
išleisti naujieji 50 ir 100 litų banknotai, kaip ir su tokiais pat vandenženkliais buvę 500 
ir 1 000 litų banknotai, klastotojų nebuvo mėgstami, nes juos buvo sunku padirbti. ko-
kybiškos banknotų klastotės dažniausiai buvo gaminamos užsienyje, bet žinių, kad tokios 
būtų buvusios pagamintos, spaudoje neaptikta. tiesa, paminėtini keli atvejai, kai 10 litų 
banknotai buvo pagaminti klišėmis, tačiau ar jos buvo vietos amatininkų gamybos, ar 
užsienio, iš spaudos žinučių nėra visiškai aišku. iš aptiktų spaudos žinučių matyti, kad po 
1928 m. didelė dalis Lietuvoje suklastotų banknotų buvo piešti ranka. tokių klastojimo 
būdų anksčiau pasitaikydavo retai. kas lėmė banknotų klastočių gamybos pokytį, tiksliai 
įvardyti sunku. Labiausiai tikėtina, kad tuo metu užsienyje Lietuvos valstybės bei jos pi-
niginio vieneto – lito vardas buvo žinomas jau daug geriau ir užsisakyti spausdinti vals-
tybinius pinigus jau nebebuvo taip paprasta. spausdinimo būdu suklastotų pinigų kiekį 
stipriai turėjo sumažinti ir pagerėjusi naujų banknotų spausdinimo kokybė bei papildomų 
apsaugos požymių įdiegimas. pažymėtina ir tai, kad lyginant su ankstesniu laikotarpiu, po 
1928 m. sumažėjo organizuotų banknotų platinimų, daugiausia tuo užsiimdavo pavieniai 
asmenys. vis dėlto atkreiptinas dėmesys į tai, kad ir XX a. 4-ąjį dešimtmetį gyventojai 
nesu gebėjo atskirti tikrų pinigų nuo nupieštų ranka.
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apžvelgus spaudoje minimas žinutes apie banknotų klastojimą ir platinimą, galima 
konstatuoti, kad policijos pareigūnų kova su pinigų klastotojais ir jų platintojais, įvedus 
litą, dažniausiai būdavo sėkminga. tiek platintojai, tiek ir padirbinėtojai po kelių dienų 
arba mėnesių būdavo išaiškinami, nes pinigų klastotojai platinimą dažniausiai vykdė 
arti savo gyvenamosios vietos. Ilgiau trukdavo tie tyrimai, kai padirbti banknotai buvo 
įvežami iš užsienio. nepaisant greito ir sėkmingo policijos darbo, pinigų klastojimu ir 
platinimu užsiimančių žmonių skaičius Lietuvoje nuolat didėjo. 1922–1925 m. statistikos 
duomenimis, kasmet buvo sulaikoma nuo 50 iki 100 su pinigų klastojimu susijusių asmenų, 
tačiau jau 1936–1938 m. šis skaičius šoktelėjo iki 600–1 000 kasmet (Lietuvos... 1939: 
88). vis dėlto ilgainiui banknotų klastojimo atvejų gerokai sumažėjo – tai rodo spaudos 
žinučių kiekio sumažėjimas (nuo 1931 m. tokios žinutės sudaro apie 20 proc. bendro 
kiekio). prie to prisidėjo nuo 1925 m. į apyvartą leistos monetos. pastarąsias klastoti buvo 
daug paprasčiau ir patraukliau. Bendrą klastojimo apimčių didėjimą (nuo XX a. 4-ojo deš.) 
lėmė bausmių skyrimo pokyčiai. tik įvedus litą, Lietuvos teismai už banknotų klastojimą 
skirdavo nuo 6 iki 8 metų sunkiųjų darbų kalėjimo, o už platinimą  – iki 2–3 metų kalėjimo. 
vėliau už tokią pačią veiklą teismų skiriamos bausmės sumažėjo per pusę – iki 4 m. ir 
1,5 metų kalėjimo.

iš visų spaudoje užfiksuotų žinučių galima konstatuoti tai, kad XX a. 3-iuoju ir 
4-uoju dešimtmečiais banknotų klastotojams taip ir nepavyko pagaminti banknotų 
su vandenženkliais ir šilko siūlais, kad ir kaip jie stengėsi suklastoti pinigus. geriausios 
banknotų klastotės, kurios prilygo tikriems banknotams, buvo pagamintos užsienio 
spaustuvėse, tačiau nuo 1928 m. Lietuvos bankui pradėjus leisti naujus, geresnės kokybės, 
banknotus, kokybiškų klastočių nebeliko.  

Išvados

apibendrinant visą pateiktą medžiagą apie banknotų klastojimą tarpukario Lietuvos lai-
ko tarpiu galima daryti šias išvadas:

1. iki 1922 m. spalio 1 d., kol dar nebuvo įvesta sava valiuta – litas, į apyvartoje buvusias 
ostų klastotes buvo žiūrima atlaidžiai. apie šių klastočių platintojus ir pačias klastotes 
retai kada buvo pranešama milicijai.

2. iki XX a. 3-iojo dešimtmečio pinigų klastotojams labiausiai rūpėjo Lietuvoje gausiai 
cirkuliavę jav doleriai. Didžiausia dalis apyvartoje buvusių suklastotų dolerių buvo tikrų 
pinigų perdirbiniai, sukurti jų nominalą ištaisant į didesnį. kita dalis banknotų buvo 
gaminami suklijuojant pinigą iš dviejų fotografuotų ar reklaminių popierėlių. mažiausiai 
cirkuliavo iš užsienio įvežtų suklastotų dolerių banknotų. 

3. Litų banknotai, kurie buvo klastojami nuo 50 centų iki 100 litų, klastoti tiek labai 
kokybiškai spaustuvėse ar klišėmis, tiek ir gana primityviai – piešti ranka. spaustuvėse 
su klastotų litų banknotai buvo gaminti Berlyne, miunchene, tilžėje.

4. pinigų klastotojai ir platintojai buvo skirtingų Lietuvoje gyvenusių tautybių atstovai 
(lietuviai, žydai, čigonai) ir užsienio piliečiai (lenkai, latviai, vokiečiai). pinigų klastotojų 
amžius buvo nuo gimnazistų iki šešiasdešimtmečių. 

5. pinigų klastotojų veikla buvo išplitusi po visą Lietuvą, tačiau pagal spaudoje pateiktus 
skaičius pirmavo laikinoji šalies sostinė kaunas.

6. Banknotų klastoti imta mažiau, 1925 m. lapkričio mėn. į apyvartą pradėjus leisti 
si dabrines litų monetas ir 1928 m. išleidus naujus, geresnės kokybės banknotus. pa ti ki-
miausia apsauga nuo banknotų klastojimo buvo vandenženklių panaudojimas. 
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Eduardas Remecas 

This paper deals with counterfeiting and distribution of paper money — “Ost money”, 
dollars and litas — in independent Lithuania (1918–1940) as well as counterfeiting of 

BANKNOTE COUNTERFEITING AND DISTRIBUTION IN INDEPENDENT 
LITHUANIA (1918 –1940) BASED ON PERIODICAL PRESS DATA 
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litas in the neighbouring countries. Based on various press statements of that time, the 
scope and ways of banknote counterfeiting and distribution, denominations, locations, 
persons, fines and other information related to money counterfeiting are revealed. 

Before 1 October 1922, until Lithuania’s own currency — the litas — was introduced, 
money counterfeiting was treated very leniently. While there are very few press statements 
on counterfeited Ostrubles and Ostmarks in circulation, isolated articles suggest that the 
number of counterfeits in circulation was large, but the militia did not have an order to 
fight holders of such money. Along with Ost money, an abundance of US dollars also 
circulated in Lithuania up to the 1930s. this money was not ignored by counterfeiters 
either, and was counterfeited in two ways. The first way — counterfeit banknotes were 
brought from abroad. The other, much more popular way, was when local counterfeiters 
used to turn 1 USD or 2 USD banknotes into 10, 50 or 100 USD banknotes. 

Once the litas was introduced on 1 October 1922, the first counterfeits also appeared. 
Banknotes from 50 cents to 100 litas were counterfeited. Only small change and the 
highest denomination banknotes — 500 and 1,000 litas — avoided counterfeiting. 
Banknote counterfeiting was both of high quality, done at printing houses or using 
clichés, and rather primitive — drawn by hand. Litas banknotes counterfeited at legal 
printing houses were produced in Berlin, Munich, Tilsit; illegally — in Vilnius, Jaunjelgava 
(Latvia) and using clichés produced by individuals in Lithuania or abroad.       

Money counterfeiters and distributors were varied. They included Lithuanians, Jews, 
Romany and foreign citizens — Poles, Latvians, Germans. Lithuanians distinguished 
themselves in the distribution of banknotes of lower denominations, whereas persons 
of Jewish nationality only distributed banknotes of higher value, and distributed their 
counterfeits in a much wider territory than Lithuanians. The age of money counterfeiters 
ranged from secondary school students to 60 year-olds, while 20 to 40 year-olds 
represented the majority. These persons were mainly engaged in agriculture and trading, 
but there were also unemployed or officials. They could be uneducated persons and with 
more than one education. Mainly men engaged in money counterfeiting; however, there 
were also women who more often played the role of distributors. 

The activity of money counterfeiters was widespread in Lithuania, however certain 
regions in particular were characterised by this. Statistically, the country’s capital 
city, Kaunas held first place. A lot of counterfeits spread also in the northern part of 
Lithuania — on the Latvian border and in the environs of panevėžys and šiauliai, central 
Lithuania and West Lithuania — in the environs of klaipėda, šilutė, tauragė. 

The fight of police officers against counterfeits and their distributors after the 
introduction of the litas was usually very successful. Both distributors and counterfeiters 
used to be cleared up relatively fast, because money counterfeiters distributed mostly 
close to their place of residence. Investigations when counterfeited banknotes were 
brought from abroad used to take much longer. 

Despite fast and successful work by the police, the number of people engaged in 
money counterfeiting and distribution in Lithuania increased constantly. According to 
statistics from 1922–1925, 50 to 100 persons involved in money counterfeiting used 
to be detained annually; since 1936–1938, however, this number picked up to 600 to 
1,000 annually. Nevertheless, cases of money counterfeiting declined substantially in the 
1930s. this was due to coins put into circulation. coin counterfeiting was much simpler. 
One more reason behind the rise in the volume of counterfeiting was changes in the 
imposition of punishments. Right after the introduction of the litas Lithuanian courts 
used to impose 6 to 8 years in a hard labour camp for money counterfeiting and 2 to 3 
years in jail for its distribution. Later, however, penalties imposed for the same activity 
shortened by half — to 4 and 1.5 years of imprisonment. 
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Įvadas

ekonomikos augimas – vienas labiausiai nagrinėjamų tiek teorinio, tiek empirinio po bū džio 
literatūros klausimų. ekonomistai sutaria, kad trumpuoju laikotarpiu ekonomikos augimą 
lemia pasiūlos ir paklausos veiksniai, o ilgesniu laikotarpiu sukuriamų prekių ir paslaugų 
kiekis priklauso nuo šalies gamybos pajėgumų plėtros, t. y. gamybos veiksnių au gimo, ir 
kartu – nuo šių veiksnių efektyvaus panaudojimo. pastarasis vadinamas ga mybos veiksnių 
našumu ir yra glaudžiai susijęs su technologinės pažangos lygiu, tech nologijos išplitimu. 

kaip teigia endogeninio augimo teorija (romer 1986, 1990; Lucas 1988; rebelo 
1991; aghion, Howitt 1998), technologinę pažangą lemia investicijos į žmogiškąjį 
ka pitalą, inovacijas ir žinias. tarpusavyje konkuruodami, rinkos dalyviai sukuria naujas 
technologijas, lavina darbo įgūdžius, plėtoja žinias. galiausiai šie rinkos dalyvių veiks-
mai turi teigiamą šalutinį poveikį visai ekonomikai, jos technologiniam lygiui. ne to-
bu losios konkurencijos sąlygomis (pvz., esant monopolinei prekių ir paslaugų rinkai, 
išradimų patentavimo praktikai ar pan.) investuoti į naujas žinias skatina pati rin-
ka – investuojančios įmonės gali tikėtis teigiamos grąžos. tobulosios konkurencijos 
są lygomis inovacijos arba žinios greitai tampa viešąja preke, inovacinė veikla nesuteikia 
konkurencinio pranašumo, investicijos mažiau atsiperka, todėl rinkos dalyviai inovacine 
veikla nebūna linkę užsiimti. rinkos paskatoms nesant pakankamoms, inovacinė veikla 
skatintina teikiant valstybės subsidijas, valdžios sektoriui investuojant švietimo, tyrimų 
ir technologinės pažangos srityje.

ekonomikos augimo empiriniai tyrimai rodo, kad bendras gamybos veiksnių našumas 
(Bgvn) yra reikšminga ekonomikos augimo dalis (Doyle ir kt. 2001; vetlov 2003). 
atliekant tyrimus, taip pat siekiama nustatyti veiksnius, kurie turi poveikį Bgvn, empiriškai 
įvertinti ryšius tarp Bgvn ir jį lemiančių veiksnių. vertinant technologinės pažangos lygį 
ir technologijos išplitimą, remiamasi keliais rodikliais: išlaidomis moksliniams tyrimams ir 
technologijų plėtrai, patentų skaičiumi, įvairiais darbuotojų išsilavinimo rodikliais, sietinais 
su žmogiškuoju kapitalu (abdih, joutz 2006; Loko, Diouf 2009). siekiant pabrėžti užsienio 
prekybos ir tiesioginių užsienio investicijų svarbą žinių išplitimui pasaulyje, naudojami 
įvairūs šalies ekonomikos integracijos į pasaulio ekonomiką rodikliai (Borensztein ir kt. 
1998; edwards 1998). svarbus, tačiau palyginti mažai nagrinėtas žinių plitimo veiksnys 
yra techniniai standartai. tai formalūs dokumentai, kuriais nustatomos technologinių 
sprendimų, metodų, procesų ar praktikos normos ir reikalavimai. iš esmės standartai yra 
kodifikuotos žinios, kurios, skirtingai nuo patentų, yra viešoji prekė.

standartų vaidmuo žinių plitimui ir jų poveikis ekonominiam augimui buvo nagrinėjami 
standartizacijos tarnybų užsakomuose tiriamuosiuose darbuose (Dti 2005; standards 
Australia 2006; SCC 2007; AfNOR 2009; Blind ir kt. 2011; DIN 2011). Šie tyrimai at-

STANDARTIZACIJOS POVEIKIS EKONOMIKOS AUGIMUI LIETUVOJE

 igor vetlov – socialinių mokslų daktaras, europos centrinio Banko tyrimų direktorato pinigų politikos 
skyriaus vyresnysis ekonomistas.

 veiklos sritys: makroekonomika, pinigų politika, ekonominių procesų modeliavimas, kiekybiniai analizės 
metodai.
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sklei dė, kad standartizacija turi teigiamą poveikį ekonomikos augimui dėl skatinamosios 
įtakos gamybos veiksnių našumui. tuose darbuose pateikti poveikio įverčiai rodo, kad 
standartai lėmė vidutiniškai 0,2–0,9 procentinio punkto metinio ekonomikos augimo. 
pasitelkiant tuose darbuose taikytą metodologiją, šiame darbe vertinamas standartizacijos 
poveikis ekonomikos augimui Lietuvoje.

1. Metodologija 

standartizacijos poveikis ekonomikos augimui Lietuvoje vertinamas taikant dviejų 
pa kopų procedūrą. pirma, apskaičiuojamas Bgvn. antra, įvertinama priklausomybė 
tarp apskaičiuoto Bgvn ir jį lemiančių veiksnių: realiųjų išlaidų moksliniams tyrimams 
ir technologijų plėtrai, galiojančių standartų skaičiaus ir realiųjų sukauptų tiesioginių 
užsienio investicijų Lietuvoje. pirmas veiksnys rodo šalies investicijas į inovacijas, naujas 
žinias. kiti du veiksniai susiję su jau esamų vietos ir užsienio technologijų plitimu Lietuvoje 
skirtingais kanalais: per šalies standartizacijos tarnybos viešinamus standartus* ir per 
užsienio technologijų perkėlimą į Lietuvą, susijusį su tiesioginėmis užsienio investicijomis. 
Duomenys apie Lietuvoje registruotus patentus ir žmogiškąjį kapitalą (pvz., darbuotojų 
išsilavinimo duomenys) dėl palyginti trumpų laiko eilučių analizei nenaudojami.

Bgvn apskaičiuojamas pasitelkus šią cobbo ir Douglaso gamybos funkciją:

Y A K Lt t t t= −( )1 α α, (1)

čia Yt  – realioji pridėtinė vertė, At – Bgvn, Kt – kapitalas (laikotarpio pradžios reikšmė), 
Lt – darbas, a – gamybos elastingumo darbo jėgos pokyčiams parametras.

antru etapu, taikant mažiausiųjų kvadratų metodą, įvertinama tiesinė priklausomybė:

a T s r ft t t t t t= + + + + +β β β β β ε0 1 2 3 4 , (2)

čia at – Bgvn logaritmas (a At t= log( )), st – galiojančių standartų skaičius (laikotarpio pra-
džios reikšmė) logaritmas, rt – realiųjų išlaidų moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai 
lo garitmas, ft – realiųjų sukauptų tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje (lai ko tarpio pradžios 
reikšmė) logaritmas, Tt – laiko trendas, et – lygties paklaida, β β β β β0 1 2 3 4, , , ,  – lygties 
parametrai. atsižvelgiant į tai, kad standartų skaičiaus įtaka Bgvn gali pasireikšti su 
vėlavimu, vertinant 2 lygtį į lygties specifikaciją įtraukiamas kintamojo vėlavimas. 

skaičiavimams naudojami Lietuvos statistikos departamento, Lietuvos standartizacijos 
de partamento ir Lietuvos banko duomenys: nominalioji pridėtinė vertė, pridėtinės vertės 
defliatorius, realusis bendrasis vidaus produktas (BVP), išlaidos moksliniams tyrimams 
ir technologijų plėtrai, užimtumas (pagal nacionalines sąskaitas), galiojančių standartų 
skai čius, realiųjų investicijų į pagrindinį kapitalą, tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje 
rodikliai. kapitalo laiko eilutės sudaromos taikant nuolatinių atsargų metodą (perpetual 
inventory method): einamojo laikotarpio kapitalas lygus praeities grynųjų investicijų 
(atėmus pagrindinio kapitalo nuvertėjimo sumą) ir pradinio kapitalo sumai. remiantis 
i. vetlovo (2003) skaičiavimais, daroma prielaida, kad 1995 m. kapitalo ir Bvp santykis 
buvo apie 1,35. sukauptos tiesioginės užsienio investicijos apskaičiuojamos sudėjus 
tiesiogines užsienio investicijas Lietuvoje nuo 1993 m. ir darant prielaidą, kad iki 1993 m. 
jų lygis buvo artimas 0. išlaidų moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai bei sukauptų 
tiesioginių užsienio investicijų realieji dydžiai apskaičiuojami nominaliuosius dydžius 
dalijant iš pridėtinės vertės defliatoriaus. 

1 paveiksle pavaizduoti pridėtinės vertės ir Bgvn lemiančių veiksnių indeksai. iš pa veikslo 
matyti, kad, palyginti su pridėtine verte, visi Bgvn lemiantys veiksniai 1995–2011 m. 
pa sižymėjo spartesniais augimo tempais. tai pirmiausia sietina su žemos bazės efektu: 
nagrinėjamo laikotarpio pradžioje galiojančių standartų skaičius buvo palyginti mažas, 
su kauptų tiesioginių užsienio investicijų bei išlaidų moksliniams tyrimams ir tech nologijų 
plėtrai dalis – irgi gana nedidelė.

*Lietuvoje nacionalinės stan-
dartizacijos tarnybos funkcijas 
vykdo 1990 m. balandžio 25 d. 
įsteigtas Lietuvos standartizaci-
jos departamentas. Pagrindiniai 
standartizacijos objektai yra 
gaminiai, procesai, paslaugos, 
terminai ir jų apibrėžtys, mata-
vimo vienetai ir kt. Nuo Lietuvos 
standartizacijos departamento 
įsteigimo išleista beveik 40 000 
Lietuvos standartų, iš jų 99 pro-
centus sudaro Europos ir tarp-
tautiniai standartai, perimti kaip 
Lietuvos standartai.
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1 pav. Realiosios pridėtinės vertės ir BGVN lemiančių 
veiksnių indeksai (1995 = 1)+ 

Pastaba: +pridėtinės vertės, tiesioginių užsienio investicijų, išlaidų 
moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai realieji indeksai (2005 m. 
kainomis). 

nagrinėjamu laikotarpiu Lietuvoje vyko du ekonominiai nuosmukiai: vienas jų sie ti-
nas su rusijos finansų krize (1999 m.), kitas – su pasaulio finansų krize (2009 m.). iš 
pa veikslo matyti, kad rusijos finansų krizė turėjo palyginti nedidelį, trumpalaikį neigiamą 
poveikį šalies pridėtinei vertei, o pasaulio finansų krizė lėmė didelį ir ilgalaikį pridėtinės 
ver tės sumažėjimą. išlaidoms moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai būdingas 
procikliškumas: ekonomikai patiriant nuosmukį, jos pastebimai mažėjo. ekonominiai 
svy  ravimai neturėjo reikšmingos įtakos tiesioginių užsienio investicijų ir galiojančių stan-
dartų skaičiaus kitimui. pastarasis ėmė ypač didėti nuo 2001 m., kai Lietuva rengėsi stoti 
į europos sąjungą (es). rengiantis narystei es, reikėjo es standartus greitai perkelti į 
Lie  tuvos standartų bazę. vėliau, Lietuvai į es įstojus, standartų skaičiaus augimas šalyje 
pradėjo pastebimai lėtėti. 

2. Rezultatai

pateikiami rezultatai gauti naudojant 1995–2011 m. metinius duomenis. iš pradžių 
atliekama kapitalo, darbo ir Bgvn įtakos ekonomikos augimui analizė. paskui, nagrinėjant 
skirtingų veiksnių įtaką, siekiama nustatyti standartizacijos poveikį šalies technologinio 
lygio kilimui. 

2.1. Ekonomikos augimo apskaita

siekiant apskaičiuoti Bgvn pagal 1 lygtį, reikia nustatyti kapitalo ir darbo elastingumo 
parametrų vertę. esant tobulai rinkos konkurencijai, kapitalo ir darbo elastingumo 
parametrai atitinka sudedamąsias pridėtinės vertės dalis – kapitalo pajamų dalį ir darbo 
pajamų dalį. kai uždirbamas monopolinis pelnas, gamybos veiksnių pajamų dalys būna 
mažesnės nei jų elastingumo parametrai (maurin ir kt. 2011). atliekant empirinius tyrimus, 
paprastai daroma prielaida, kad ilguoju laikotarpiu uždirbamas tik normalusis pelnas, o 
monopolinis pelnas yra artimas 0, taigi, elastingumo parametrų vertė nustatoma pagal 
pridėtinės vertės dalį, kurią sudaro gamybos veiksnių pajamos.

Lietuvoje darbo pajamų ir pridėtinės vertės santykis (darbo pajamų dalis) nagrinėjamu 
laikotarpiu svyravo intervale 0,4–0,5. tokia darbo pajamų dalis gerokai mažesnė nei 
išsivysčiusių šalių – jų darbo užmokesčio fondas paprastai sudaro apie du trečdalius visų 
pajamų ir nustatomas parametras a būtų artimas 0,65. mažiau išsivysčiusių šalių darbo 
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pajamų dalis paprastai būna mažesnė, todėl nustatoma šiek tiek mažesnė parametro 
vertė, pavyzdžiui, p. m. romeris (1994) taiko a = 0,6. 

viena vertus, nedidelė darbo pajamų dalis Lietuvoje sietina su palyginti mažu šalies 
darbo našumu. jis iš dalies yra nedidelis dėl žemo šalies darbo jėgos aprūpinimo kapitalu 
lygio. kaip matyti iš priedo 1 paveikslo, kapitalo ir pridėtinės vertės santykis nagrinėjamu 
laikotarpiu svyravo tarp 1,2 ir 1,6. Daugelio pramoninių rinkos ekonomikos šalių šis santykis 
paprastai siekia apie 2,5. mažą darbo pajamų dalį Lietuvoje galima sieti ir su silpna dar-
buotojų ar jiems atstovaujančių organizacijų derybų dėl darbo užmokesčio pozicija. taigi, 
atsižvelgiant į nedidelę darbo pajamų dalį, pagrindiniai skaičiavimai atliekami nustačius 
a = 0,5. siekiant patikrinti skaičiavimų rezultatų jautrumą šiai prielaidai, papildomai 
atliekamas standartizacijos poveikio ekonomikos augimui vertinimas, kai a = 0,65.

Ekonomikos augimo Lietuvoje bendra apskaita pavaizduota 2 paveiksle. Ji rodo 
gamybos veiksnių ir Bgvn poveikį metiniam pridėtinės vertės augimui. Dėl taikomos 
logaritminės transformacijos skaičiuojant augimo tempus susidaro neatitikimas tarp 
faktinio pridėtinės vertės augimo ir jos augimo veiksnių suminio poveikio. šį neatitikimą 
2 paveiksle rodo matavimo paklaida. 

2 pav. Realiosios pridėtinės vertės metinio augimo 
veiksniai

iš 2 paveikslo matyti, kad iki 2004 m. svarbiausias ekonomikos augimo veiksnys buvo 
Bgvn kitimas. vėliau, prasidėjus sparčiai finansinio tarpininkavimo ir nekilnojamojo turto 
sektorių plėtrai, reikšmingai padidėjo kitų gamybos veiksnių, pirmiausia kapitalo, įtaka 
ekonomikos augimui, o Bgvn augimo tempai pradėjo mažėti. 2009 m., vykstant 
ekonominei krizei, dėl smukusios visuminės paklausos smarkiai sumažėjo gamybos 
veiksnių panaudojimo efektyvumas. ekonominis atsigavimas 2010 m. buvo pagrįstas 
paklausos augimu Lietuvos eksporto rinkose, tai leido padidinti gamybos apimtis didinant 
gamybos veiksnių panaudojimo efektyvumą. tačiau staigus ir ilgalaikis su nekilnojamuoju 
turtu susijusių veiklų plėtros sulėtėjimas 2009 m. galėjo lemti ilgalaikį Bgvn lygio 
sumažėjimą. atsižvelgiant į tai, vertinant 2 lygtį įtraukiamas ir fiktyvusis kintamasis Dt, 
leidžiantis įvertinti ilgalaikį pasaulinės ekonominės krizės poveikį Bgvn: fiktyvusis 
kintamasis iki 2009 m. lygus 0, o nuo 2009 m. – 1. ši fiktyviojo kintamojo specifikacija 
perteikia ilgalaikį Bgvn lygio sumažėjimą dėl šalies ekonomikos struktūrinio lūžio 2009 m., 
kai reikšmingai sumažėjo su statyba ir finansiniu tarpininkavimu susijusių ekonominių 
veik lų svarba ekonomikai. suprantama, dalis šiose veiklose naudojamo specializuoto 
ka pitalo ir darbo (darbo jėgos įgūdžiai) negali būti tinkami efektyviai panaudoti kitoms 
ekonominėms veikloms. taigi, labai tikėtina, kad toks ilgalaikis visuminės gamybos struk-
tūros pokytis galėjo lemti ilgalaikį bendro našumo lygio sumažėjimą.
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2.2. BGVN lemiantys veiksniai

3 paveiksle pavaizduotas tiesinis ryšys tarp Bgvn ir jį lemiančių veiksnių. iš paveikslo 
matyti teigiama koreliacija tarp Bgvn kitimo ir nagrinėjamų veiksnių kitimo. stipresnis 
teigiamas ryšys nustatytas vertinant išlaidas moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai 
(koreliacijos koeficientas lygus 0,72), o vertinant standartų skaičių ir tiesiogines užsienio 
investicijas šis ryšys nustatomas gerokai silpnesnis: atitinkamų koreliacijos koeficientų 
reikšmės lygios 0,39 ir 0,04. mažus koreliacijos įverčius galima paaiškinti išskirtiniais 
stebėjimais: reikšmingu standartų skaičiaus padidėjimu 2001 m. ir ypač dideliais tiesioginių 
užsienio investicijų augimo tempais 1996–1999 m., sietinais su šalyje vykusia privatizacija. 

3 pav. BGVN ir jį lemiantys veiksniai 2006–2011 m.+ 

Pastaba: +įvertintas tiesinis ryšys tarp Bgvn ir jį lemiančio veiksnio metinio augimo tempų. 

tokie pastebėjimai iš esmės atitinka 2 lygties parametrų vertinimo rezultatus (žr. 3 lygtį): 

a T st t= − + +−3 382 0 006 0 043 0 226
0 401 0 011 0 023

1
0 085

, , , ,
( , ) ( , ) ( , ) ( , )) ( , ) ( , )

, , ˆr f Dt t t t+ − +0 010 0 137
0 010 0 014

ε . (3) 

R2 0 978= ,  Norm χ2(2) = 1,975(p = 0,373) 
AR 1–2 F(2,9) = 1,545(p = 0,265) ARCH 1–2 F(2,12) = 0,813(p = 0,466)

Pastabos: R2 – apibrėžtumo koeficientas; AR 1–2 – autokoreliacijos (pavėlintos nuo 1 iki 2 laikotarpių) tikrini-
mas; Norm χ2 – normaliojo skirstinio tikrinimas; ARCH 1–2 – autoregresinio sąlyginio heteroskedastiškumo 
(pavėlinto nuo 1 iki 2 laikotarpių) tikrinimas; skaičiai skliaustuose rodo parametrų įverčių standartinį nuokrypį.

matyti, kad tiesioginių užsienio investicijų kintamasis nėra reikšmingas Bgvn veiksnys, 
tačiau galiojančių standartų skaičius bei išlaidos moksliniams tyrimams ir technologijų 
plėtrai nustatomi kaip reikšmingi Bgvn veiksniai (taikant 10 proc. reikšmingumo lygį). 
taip pat nustatoma, kad laiko trendas nėra reikšmingas, taigi, jis neįtraukiamas į galutinę 
lygties specifikaciją.

galutinė specifikacija ir parametrų įverčiai pateikiami 4 lygtimi: 

a s rt t t= + + −−3 586 0 045 0 193 0 137
0 176 0 019

1
0 056 0 01

, , , ,
( , ) ( , ) ( , ) ( , 44 )

ˆDt t+ ε . (4) 

R2 0 981= ,  Norm χ2(2) = 0,266(p = 0,531) 
AR 1–2 F(2,11) = 0,993(p = 0,401) ARCH 1–2 F(2,12) = 0,857(p = 0,449) 
Dickey ir fullerio testo t-statistika = –3,034(p = 0,005)

Pastabos: R2 – apibrėžtumo koeficientas; AR 1–2 – autokoreliacijos (pavėlintos nuo 1 iki 2 laikotarpių) tikrini-
mas; Norm χ2 – normaliojo skirstinio tikrinimas; ARCH 1–2 – autoregresinio sąlyginio heteroskedastiškumo 
(pavėlinto nuo 1 iki 2 laikotarpių) tikrinimas; skaičiai skliaustuose rodo parametrų įverčių standartinį nuokrypį.

Lygties liekanų diagnostikos testai rodo lygties specifikacijos ir pritaikytos ekonometrinio 
vertinimo metodologijos tinkamumą. Lygties paklaidų vienetinės šaknies Dickey ir Fullerio 
testas rodo paklaidų stacionarumą, t. y. patvirtina 4 lygties kintamųjų kointegruotumą*. 
Bgvn veiksnių parametrų įverčiai atitinka ekonominę prasmę. matyti, kad Bgvn yra 
palyginti jautrus išlaidų moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai pokyčiams: šioms 
išlaidoms padidėjus 1 procentu, Bgvn padidėtų apie 0,2 procento. Bgvn jautrumas 
standartų skaičiaus pokyčiams gerokai mažesnis. užsienio šalių tiriamuosiuose darbuose 
pateikiami Bgvn jautrumo standartizacijai įverčiai svyruoja 0,12–0,35 intervale. palyginti 

*Dėl nedidėlio stebinių skaičiaus 
(17) liekanų diagnostikos testų 
rezultatus reiktų vertinti su tam 
tikromis išlygomis.
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nedideliam įverčiui Lietuvos atveju iš dalies turi įtakos tai, kad vertinimo laikotarpiu 
standartų skaičius didėjo gerokai sparčiau nei Bgvn. Fiktyvusis kintamasis, rodantis 
ilgalaikį krizės poveikį Bgvn, yra taip pat reikšmingas. jo įvertis rodo, kad krizė lėmė 
ilgalaikį Bgvn lygio sumažėjimą beveik 14 procentų. 

Bgvn veiksnių parametrų įverčiai toliau panaudojami atliekant išsamią ekonominio au-
gimo 1996–2011 m. apskaitą. jos rezultatai patekti 1 lentelėje. Baziniai skaičiavimai (a = 0,5) 
rodo, kad nagrinėjamu laikotarpiu standartai pridėjo 1,1 procentinio punkto prie vidutinio 
metinio šalies ekonomikos augimo. taikant alternatyvią gamybos funkcijos specifikaciją  
(a = 0,65), standartų poveikis nustatomas šiek tiek didesnis – 1,3 procentinio punkto. 

1 lentelė 

Ekonominio augimo apskaita 1996–2011 m. 

Ekonominio augimo veiksniai Vidutinis faktinis 
metinis augimas,
%

poveikis pridėtinės vertės metiniam  
augimui, proc. p.

bazinė  
specifikacija
(a = 0,5)

alternatyvi 
specifikacija
(a = 0,65)

Kapitalas 5,1 2,4 1,8

Darbas –0,4 –0,2 –0,4

BGVN: – 2,2 3,0 

išlaidos moksliniams tyrimams 
ir technologijų plėtrai 8,5 1,8 2,3

standartų skaičius 28,9 1,1 1,3

kiti veiksniai – –0,7 –0,5

Matavimo paklaida – 0,3 0,3

pridėtinė vertė 4,7 4,7 4,7

analogiški užsienio autorių atlikti tyrimai rodo, kad standartizacijos poveikis ekonomikos 
augimui Lietuvoje yra didžiausias iš poveikio, nurodomo tuose tiriamuosiuose darbuose 
(žr. 2 lent.). tačiau, atsižvelgiant į tai, kad ekonominio augimo tempai Lietuvoje irgi buvo 
palyginti dideli, galima teigti, kad santykinis standartizacijos indėlis į šalies ekonominį 
augimą nėra išskirtinis.

2 lentelė

Standartizacijos poveikio įverčiai

Šalis Tiriamasis darbas Vertinimo 
laikotarpis

Vidutinis metinis 
ekonomikos 
augimas, %

Standartizacijos 
poveikis, proc. p.

Lietuva 1996–2011 4,7 1,1

Vokietija DIN (2011) 1992–2006 1,3 0,7

prancūzija AfNOR (2009) 1950–2007 3,4 0,8

Kanada SCC (2007) 1981–2004 2,7 0,2

Australija Standards Australia (2006) 1962–2003 3,6 0,8

Didžioji Britanija DTI (2005) 1948–2002 2,5 0,3

Vokietija DIN (2011) 1960–1996 3,3 0,9

4 ir 5 paveiksluose pateikiama standartizacijos ekonominio poveikio kaita. iš šių 
paveikslų matyti, kad didžiausią poveikį ekonomikos augimui standartai turėjo 2002 m. 
Lietuvai 2004 m. įstojus į es, poveikis pastebimai sumažėjo, o tai iš dalies galėtų būti 
siejama su tam tikra pasiekta standartizacijos konvergencija, kurią rodo lėtėjantis naujų 
standartų augimas Lietuvoje. standartų poveikio Bgvn (ir pridėtinės vertės) metiniam 
augimui vidutinis įvertis 1996–2003 m. sudarė 1,6 procentinio punkto, o 2004–2011 m. 
jis sumažėjo iki 0,6 procentinio punkto. išlaidų moksliniams tyrimams ir technologijų 
plėtrai svarba Bgvn kitimui tebebuvo didelė visu nagrinėjamu laikotarpiu. ekonomikai 
patiriant nuosmukį, jos buvo linkusios mažėti, o ekonomikai atsigaunant, šios išlaidos 
sparčiai didėjo ir reikšmingai prisidėjo prie Bgvn augimo paspartėjimo.
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 4 pav. Metinio BGVN augimo veiksniai  5 pav. Galiojančių standartų įtaka ekonomikos   
  metiniam augimui Lietuvoje

siekiant įvertinti standartų poveikio šalies Bvp lygiui mastą, apskaičiuojamas hipotetinis 
Bvp lygis, kuris būtų, jei 1996–2011 m. standartų skaičiaus didėjimo nebūtų. Faktinis 
Bvp ir hipotetinio Bvp be standartų poveikio įvertis pateikiami priedo 2 paveiksle. matyti, 
kad nagrinėjamu laikotarpiu standartų poveikis Bvp susikaupia ir laikotarpio pabaigoje 
(2011 m.) skirtumas tarp faktinio Bvp ir hipotetinio Bvp sudaro beveik penktadalį faktinio 
Bvp. vadinasi, nagrinėjamu laikotarpiu standartizacija leido reikšmingai padidinti gamybos 
pajėgumą ir turėjo didelį poveikį pajamų augimui Lietuvoje. 

Išvados

atlikti skaičiavimai rodo, kad 1996–2011 m. standartų skaičius turėjo didelę teigiamą įtaką 
ekonominiam augimui Lietuvoje. naujų standartų įvedimas nagrinėjamu laikotarpiu buvo 
glaudžiai susijęs su Lietuvos ekonomikos integracija į es rinką ir tai turėjo reikšmingos 
įtakos naujų technologijų ir žinių plitimui, ekonominės veiklos efektyvumo didinimui. 

kartu nustatyta, kad standartų ekonominio poveikio dydis nuo 2004 m., kai Lietuva 
įstojo į es, pastebimai sumažėjo. iš dalies tai lėmė tam tikra pasiekta standartizacijos 
konvergencija, kurią rodo lėtėjantis naujų standartų skaičiaus augimas. standartų poveikio 
šalies ekonominiam augimui įvertis iš esmės atitinka įverčius, pateiktus analogiškose 
užsienio šalių studijose.

vertinant šiame darbe pateiktų rezultatų patikimumą, reikia atsižvelgti į tai, kad analizei 
pasirinktas palyginti neilgas laikotarpis. Dėl šios priežasties analizės išvados turėtų būti 
vertinamos kaip preliminarios, o ateityje, didėjant stebinių skaičiui, tikslinamos.   
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Priedas

1 pav. Kapitalo įvertis 

Šaltinis: autoriaus skaičiavimai.

2 pav. Faktinis BVP ir BVP įvertis be standartų poveikio 
(mln. litų, 2005 m. kainomis)+ 

 
Pastaba: +Bvp įvertis be standartų poveikio rodo hipotetinį Bvp lygį, kuris 
būtų, jei 1996–2011 m. nebūtų standartų skaičiaus augimo. šis rodiklis 
apskaičiuojamas faktinį Bvp augimą sumažinus standartų poveikio 
ekonomikos augimui dydžiu kiekvienais nagrinėjamo laikotarpio metais.  

Šaltinis: autoriaus skaičiavimai. 
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Ekonomikos mokslų premija, 1968 m. Švedijos nacionalinio banko (Sveriges Riksbank) įsteigta Alfredo 
Nobelio atminimui, 2011 m. už „empirinius priežasties ir poveikio makroekonomikoje tyrimus“ paskirta 
dviem tyrėjams: Niujorko universiteto profesoriui Thomui J. Sargentui ir Prinstono universiteto profesoriui 
Christopheriui A. Simsui. Švedijos nacionalinio banko įsteigtą premiją skiria Švedijos karališkosios mokslų 
akademijos Ekonomikos mokslų premijos komitetas. Skaitytojams pateikiama šių iškilių asmenybių 
nuopelnų ekonomikos mokslui apžvalga*. 

Įvadas

vienas svarbiausių makroekonomikos specialistams kylančių uždavinių – išsiaiškinti, kaip 
visuminiai makroekonominiai rodikliai, tokie kaip bendrasis vidaus produktas (BVP), in-
ves ticijos, nedarbas ir infliacija, kinta einant laikui. Kaip šie kintamieji yra veikiami eko-
no minės politikos ir ekonominės aplinkos pokyčių? pagrindinis tokios analizės aspektas – 
centrinio banko vaidmuo ir jo gebėjimas daryti įtaką ekonomikai. kiek veiksminga gali 
būti pinigų po litika stabilizuojant nepageidaujamus visuminių makroekonominių rodiklių 
svy ravimus? kiek ji buvo veiksminga praeityje? panašius klausimus galima kelti ir dėl 
fis kalinės politikos. thomas j. sargentas ir christopheris a. simsas sukūrė empirinių me-
todų, leidžiančių į to kius klausimus atsakyti. šie metodai ir sėkmingas jų taikymas pinigų, 
fiskalinės politikos ir ekonominės veiklos sąveikai tirti buvo pripažinti 2011 m. nobelio 
ekonomikos mokslų premija.

taikant bet kokią empirinę ekonominę analizę, grindžiamą stebimaisiais duomenimis, 
sunku išnarplioti priežastį ir poveikį. Ypač sudėtinga tai padaryti taikant makroekono minės 
politikos analizę, nes trukdo svarbus kliuvinys – esminis lūkesčių vaidmuo. ekonominių spren-
dimų priėmėjai formuoja ekonominės politikos lūkesčius ir taip ekonominę veiklą sieja su 
būsima ekonomine politika. ar stebimasis ekonominės politikos pokytis yra ne priklausomas 
įvykis? ar tolesnis ekonominės veiklos pokytis yra priežastinė šio pokyčio reak cija? o gal 
prie žastingumas yra priešingos krypties – stebimąjį ekonominės politikos pokytį būna sukėlę 
lūkesčiai dėl ekonominės veiklos pokyčių? nevienodi lūkesčių ir eko nominės veiklos sąveikos 
aiškinimai gali privesti prie labai nevienodų išvadų dėl eko nominės politikos. metodais, 
su kur tais t. j. sargento ir c. a. simso, šie sunkumai spren džiami skirtingais, bet kartu 
vie nas kitą pa pildančiais būdais. jie tapo įprastinėmis tyrėjų bendruomenės taikomomis 
priemonėmis ir paprastai naudojami ekonominės politikos vykdytojams informuoti.

iki XX a. 8-ojo dešimtmečio lūkesčių vaidmuo atliekant makroekonominių rezultatų 
analizę geriausiu atveju būdavo nepakankamas. atsiradus pamatiniams m. Friedmano, 
r. e. Lucaso, e. s. phelpso ir kitų tyrėjų darbams, lūkesčius prireikė sistemiškai įtraukti ne 
tik į makroekonomikos teoriją, bet – dar svarbiau – ir į jos empirinius taikymus. Deja, tai 
buvo labai sunku. tuo metu tiesiog nebuvo egzogeninius šokus leidžiančių identifikuoti ir 
analizuoti formalių metodų, kurie būtų makroekonominių teorijų apie „aktyvų“ lūkesčių 
formavimąsi įvertinimo priemonė.

t. j. sargentas ir c. a. simsas atliko pamatinių darbų, tyrėjams leidžiančių apibrėžti, 
empiriškai taikyti ir vertinti makroekonomikos dinaminius modelius, kuriuose pagrindinį 
vaidmenį atlieka lūkesčiai. vėlesniuosiuose jų darbuose – nuo pirmųjų straipsnių iki 
šian dien – pateikiama daug plėtinių, patobulinimų ir svarių taikymų. t. j. sargento ir 
c. a. simso darbai tiek mokslininkų, tiek ekonominės politikos vykdytojų bendruomenes 
paskatino kurti metodologinius tyrimus ir taikomąsias studijas. 

iki t. j. sargentui ir c. a. simsui formuojant naują tyrimų kryptį, makroekonomikoje 
vy ravo toks empirinis metodas, kaip statistinis stambios tiesinės sistemos, dažniausiai 

*apžvalga parengta pagal in-
terneto tinklalapį, kurio adre-
sas – http://www.nobelprize.
org/nobel_prizes/economics/
laureates/2011.

empirinĖ makroekonomika

NOBELIO 2011 M. EKONOMIKOS MOKSLŲ PREMIJOS LAUREATŲ 
DARBAI
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su kurtos vadovaujantis keinsistiniu makroekonominiu modeliu, vertinimas. Įvertinta 
sistema toliau buvo naudojama makroekonominėms laiko eilutėms aiškinti, ekonomikai 
prognozuoti ir ekonominės politikos eksperimentams atlikti. šie didžiuliai modeliai buvo iš 
pažiūros sėkmingai taikomi praeities duomenų apskaitai. Deja, aštuntajame dešimtmetyje 
dauguma vakarų šalių patyrė spartų infliacijos kilimą, kartu – lėtą gamybos augimą ir 
didelį nedarbą. šioje „stagfliacijos“ eroje pradėjo ryškėti didžiųjų modelių nepatikimumas, 
jais imta vis labiau abejoti.

t. j. sargentas tyrimus vykdyti pradėjo beveik tuo pat metu – laikotarpiu, kai buvo 
pa siūlyta alternatyvi makroekonomikos teorinė sistema. ji pabrėžė racionaliųjų lūkesčių 
svarbą – sampratą, kad ekonominių sprendimų priėmėjai, tokie kaip namų ūkiai ir įmonės, 
prognozuodami nedaro nuolatinių klaidų. paaiškėjo, kad ši sistema buvo esminė aiškinant 
XX a. 8-ojo ir 9-ojo dešimtmečių infliacijos ir nedarbo patirtis. ji tapo ir besirandančių 
nau jų makroekonominių teorijų šerdimi.

vykstant šiems pokyčiams, t. j. sargentas suvaidino esminį vaidmenį. iš racionaliųjų 
lū kesčių išplaukiančias pasekmes nagrinėdamas empirinėse studijose, jis atskleidė, kaip 
racionalieji lūkesčiai galėtų būti įtraukiami į makroekonominių įvykių empirinę analizę – 
kad tyrėjai galėtų apibrėžti ir tikrinti teorijas formaliais statistiniais metodais, – ir nurodė 
pasekmių ekonominei politikai. jis taip pat praplėtė ir pats taikė platesnę lūkesčių for-
ma vimosi sampratą, tokią kaip palaipsnis mokymasis. t. j. sargento indėlis į racionaliųjų 
lūkesčių ekonometriją – vien metodologinis. jo sukurti metodai mikroekonominius 
pa grindus turintiems makroekonominiams modeliams apibūdinti ir struktūriškai įver-
tinti nauji tuo, kad leido tyrėjams atskleisti „giliuosius“, į akis nekrintančius modelių 
pa rametrus ir tikrinti hipotezes. vertinant plačiau, pasakytina, kad t. j. sargentas iškėlė 
svarbių tiesioginės ekonominės politikos aktualumo aspektų. pavyzdžiui, jo atliktais pra-
diniais ryšio tarp fiskalinės ir pinigų politikos tyrimais ekonominės politikos vykdytojai 
va dovaujasi iki šiol.

c. a. simsas, sutelkęs dėmesį į identifikavimą – pagrindinį dalyką darant priežastines 
išvadas iš stebimųjų duomenų, pradėjo tai, kas buvo bene stipriausia XX a. 8-uoju de-
šimtmečiu vyravusios makroekonometrinės paradigmos kritika. c. a. simsas teigė, kad 
esami metodai yra grindžiami „neįtikimomis“ identifikavimo prielaidomis, taigi aiš kinimas 
„kas sukelia ką“ naudojant makroekonomines laiko eilutes beveik visuomet būna trūktinas. 
klaidingai įvertinti modeliai negali būti parankios pinigų politikos analizės priemonės, 
dažniausiai – nė prognozavimo.

c. a. simsas pasiūlė alternatyvą – makroekonominių kintamųjų empirinius tyrimus 
grįsti tokia statistine priemone, kaip vektorinė autoregresija (var). kalbant tiksliau, 
VAR yra paprasta N lygčių, N kintamųjų sistema (paprastai – tiesinė), kuria aprašoma, 
kaip kiekvienas kintamasis iš makroekonominių kintamųjų rinkinio priklauso nuo savo 
ankstesnių reikšmių, nuo kitų kintamųjų N – 1 ankstesnių reikšmių ir keleto egzogeninių 
„šokų“. c. a. simso įžvalga buvo ta, kad tinkamai struktūruota ir interpretuota var 
galima įveikti daug identifikavimo problemų, taigi, ji gali turėti didžiulės reikšmės ne tik 
prognozuojant, bet ir interpretuojant makroekonomines laiko eilutes, atliekant pinigų 
politikos imitacinius eksperimentus.

per tris pastaruosius dešimtmečius var metodologija buvo gerokai išplėtota įvairiomis 
kryptimis, bet priešakyje vis tiek lieka c. a. simsas. Dėl to var dabar visuotinai taikoma 
tiek mokslininkų empirikų, tiek ekonomistų ekonominės politikos vykdytojų. ji yra ir 
svarbiausia daugelio monetarinei ekonomikai nepriklausančių sričių tiriamoji priemonė.

tiek t. j. sargentas, tiek c. a. simsas savo sukurtus metodus naudojo įtakingiems 
taikymams, susijusiems su pinigų politikos veiksniais ir poveikiu. t. j. sargentas pluošte 
dar bų analizavo labai didelės infliacijos, arba hiperinfliacijos, tarpsnius. jis ištyrė didelę 
infliaciją, jav vyravusią XX a. 8-uoju dešimtmečiu, ir vėlesnius pokyčius, kurie privedė 
prie staigaus ir iš pažiūros ilgalaikio infliacijos sumažėjimo. atlikdamas šią analizę, jis 
suprato, kad aiškinantis, kaip infliacija atsiranda ir išnyksta, svarbu įvertinti mokymąsi – 
nukrypimą nuo visiškai racionalių lūkesčių. iš tiesų neabejotina t. j. sargento pasiūlyto 
bendrojo metodo ypatybė yra ne racionaliųjų lūkesčių būtinumas, o veikiau esminė 
idėja, kad lūkesčiai formuojasi aktyviai, remiantis visišku arba ribotu racionalumu. taip 
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aiš kinamas aktyvumas reiškia, kad lūkesčiais reaguojama į esamus įvykius ir apimamas 
suvokimas, kaip tie įvykiai veikia ekonomiką. tai skatina daryti prielaidą, kad bet koks 
besikartojantis ekonominės politikos pokytis paveiks lūkesčius – ši įžvalga yra lemiama 
pinigų politikos analizei.

c. a. simsas irgi atliko daug taikomųjų tyrimų, tam tikru mastu – ta pačia tema, t. y. 
tyrė jav pinigų politikos poslinkių mastą ir pasekmes. vis dėlto pagrindinis jo dėmesio 
objektas buvo netikėtų ekonominės politikos pokyčių ir jų poveikio ekonominei veiklai 
nustatymas. atsižvelgiant į lemiamą skirtumą tarp to, kas tikėtina, ir to, kas netikėta, 
c. a. simso pateiktas metodas vertintinas kaip tikėtinų ir netikėtų ekonominės politikos 
pokyčių – makroekonominių kintamųjų pagrindinių veiksnių skyrimo priemonė. pa siū lytasis 
metodas buvo plačiai pripažintas, jis leido nustatyti, kaip netikėti pinigų politikos pokyčiai 
kai kuriems makroekonominiams kintamiesiems daro staigų poveikį, kitiems – lėtą, išgaubos 
formos. tiesą sakant, kelių pačių įtakingiausių tyrimų šiuo klausimu ėmėsi pats c. a. simsas.

T. J. Sargentas ir C. A. Simsas aktyviai vykdo naujus tyrimus, kuriais siekiama dar ge-
riau išsiaiškinti, kaip formuojasi lūkesčiai ir koks jų vaidmuo ekonomikai. t. j. sargentas 
daugiausia tiria tam tikrus patikima kontrole pagrįstus lūkesčių formavimosi mechanizmus, 
užkliudančius mintį, kad sprendimų priėmėjų suvokimas, kaip veikia ekonomika, yra neto-
bulas. naujausiame c. a. simso darbe nagrinėjama nauja lūkesčių formavimosi teo rija, 
pa grįsta racionaliuoju nedėmesingumu, apimančiu ribotas veikėjų galimybes ap doroti 
informaciją.

nors t. j. sargento ir c. a. simso taikoma empirinė metodologija tikrai skiriasi, jos 
vie na kitą papildo ir dažnai taikomos susietos. iš tiesų racionaliuosius lūkesčius apimančio 
struktūrinio modelio, sukurto pagal t. j. sargentą, dinaminė elgsena dažnai gali būti 
perteikiama kaip simsiškoji var. vadinasi, tokios var identifikavimas tiesiogiai atitiktų 
struktūrinių parametrų, įvertintų pagal racionaliųjų lūkesčių eilučių ekonometriją, 
identifikavimą. esminiu var metodologijos elementu – vadinamąja impulso ir atsako 
analize aprašoma, kaip fundamentalieji šokai pasklinda po makroekonomiką. ji tapo 
pagrindiniu struktūrinių makroekonominių modelių aprašymo ir analizės metodu. ir at-
virkš čiai, var identifikavimas dažnai turi specifinių nuorodų į struktūrinius modelius, nors 
„struktūrinis“ var identifikavimas paprastai būna susijęs su modelių klase, o ne su vienu 
specialiu modeliu. kuriuo iš šių metodų remiamasi taikomajame darbe, priklauso nuo jo 
tikslo. struktūrinį vertinimą nesunku taikyti šiuolaikiniais kompiuteriais, jis ypač pravartus 
ekonominės politikos režimams analizuoti. var analizė, pagrįsta ne tokiomis specifinėmis 
teorinėmis prielaidomis ir mažesniu jų skaičiumi, daugiausia taikoma nustatyti, kokių įvyko 
ekonominės politikos šokų ir koks būtų jų poveikis neįvykus ekonominės politikos režimo 
pokyčių. taigi, t. j. sargento ir c. a. simso išplėtoti metodai sudaro makroekonominės 
politikos ir ekonominės veiklos šiuolaikinės empirinės analizės metodologinį pagrindą.

toliau t. j. sargento ir c. a. simso pagrindiniai nuopelnai aprašomi atskirai – pirmame 
ir antrame skyriuose. trečiajame pateikiamas išsamus pavyzdys, kaip šie metodai yra susiję, 
kartu tai leidžia tiksliau aprašyti t. j. sargento taikytą metodologiją. ketvirtajame skyriuje 
trumpai pristatomi minėti darbai apie patikimą kontrolę ir racionalųjį nedėmesingumą. 
Paskutiniame skyriuje pateikiamos išvados. 

1. Struktūrinis vertinimas ir aktyvieji lūkesčiai: T. J. Sargento indėlis

t. j. sargentas tyrimus vykdyti pradėjo tuo metu, kai grupė ekonomistų, tarp jų ir 
ankstesnių nobelio premijų laureatai r. e. Lucasas, e. s. phelpsas ir e. c. prescottas, su-
grio vė vyraujančią makroekonominę paradigmą, pagrįstą redukuotųjų formų modeliais. 
jie pasiūlė naują makroekonomiką, kurioje esminis vaidmuo tektų lūkesčiams. apskritai 
makroekonomikos teoriją ir empirinę metodologiją jie reikalavo sukurti iš naujo. nauja 
teorija turėjo remtis modeliais, kurių pagrindai būtų mikroekonominiai, t. y. esminių eko-
nominių sprendimų, kurie yra neutralūs ekonominės politikos pokyčiams, teorija. nauja 
empirinė metodologija turėjo būti pagrįsta šių modelių struktūrinių parametrų, pavyzdžiui, 
aprašančių individų pirmenybes ir gamybos funkcijas, vertinimu. t. j. sargentas buvo labai 
įtakingas, išskirtinis šios „racionaliųjų lūkesčių grupės“ narys.
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Dėl naujosios tyrimų programos makroekonomikos kryptis pakito gana radikaliai. 
pasikeitė požiūris į ekonominę politiką, ir apdovanojimai r. e. Lucasui bei e. s. phelpsui 
daugiausia buvo skirti už jų darbų reikšmę ekonominei politikai. pasikeitė požiūris ir į verslo 
ciklus – dėl r. e. Lucaso ir t. j. sargento indėlio, taip pat vėliau parašytų F. e. kydlando 
ir e. c. prescotto darbų. vėliau j. m. keyneso idėjas atgaivino „naujoji keinsistinė 
makroekonomika“, kurioje tiesiogiai remiamasi f. E. Kydlandu ir E. C. Prescottu, ir pri-
de dama įvairių trikdžių, tokių kaip nelanksčios kainos ir darbo užmokestis. šiuolaikiniai 
empiriniai makroekonominiai tyrimai labai susiję su struktūriniais vertinimo metodais, 
kurių pagrindinis kūrėjas buvo t. j. sargentas.

1.1. Empiriniai metodai ir pirminiai taikymai

nuo XX a. 8-ojo dešimtmečio pradžios iki vidurio t. j. sargentas parašė pluoštą labai 
įtakingų straipsnių, kurie rodo, kaip racionalieji lūkesčiai numato radikaliai naują empirinės 
makroekonomikos fenomeno aiškinimą ir kodėl įprasti makroekonominių sąryšių, tokių 
kaip Friedmano ir phelpso hipotezė apie phillipso kreivę, statistiniai testai nėra tinkami. visi 
šie straipsniai padarė stiprų poveikį pagrindinei hipotezei apie pinigų politikos vaidmenį 
ir phillipso kreivės kompromisą.

palyginti su kitais to meto tyrėjais, t. j. sargentas daugiau dėmesio skyrė faktiniams duo-
menims ir būdams, kaip teoriją vertinti atsižvelgiant į aktyvų lūkesčių formavimąsi. taip jis 
sugebėjo atskleisti, kodėl ankstesni testai netinkami ir kaip galėtų būti sukurti nauji, tikslesni.

apskritai t. j. sargentas siekė suformuluoti, išspręsti ir įvertinti mikroekonominius 
pagrindus turintį struktūrinį makroekonominį modelį, t. y. sistemą, kurios visi parametrai, 
išskyrus tuos, kuriais aprašoma ekonominė politika, yra neutralūs įsikišimui ekonominės 
politikos priemonėmis. kadangi parametrai vertinami, modelis gali būti naudojamas kaip 
„laboratorija“ ekonominės politikos eksperimentams analizuoti (išsamų aprašymą, kaip 
tai įrodoma specialiais pavyzdžiais, žr. 3 sk.).

Bendrųjų metodų plėtotę t. j. sargentas derino su konkrečiais empiriniais taikymais. 
straipsnių serijoje jam pavyko sukurti tai, kas vėliau tapo nepakeičiamu šiuolaikinės 
makro ekonomikos empiriniu metodu.

viename iš ankstyviausių darbų – 1971 m. straipsnyje „pastaba dėl „akceleracionistinės“ 
prieštaros“ (A Note on the “Accelerationist“ Controversy), kuris pasirodė pirmiau nei 
r. e. Lucaso darbas ta pačia tema, t. j. sargentas atskleidė lemiamą lūkesčių vaidmenį 
ekonometriniams phillipso kreivės tyrimams. esminis šių tyrimų klausimas – ar ilgojo 
laikotarpio phillipso kreivė vertikali, ar tokio paties nuolydžio (neigiamo) kaip trumpojo 
laikotarpio phillipso kreivė. t. j. sargentas atskleidė, kad įprastiniais ekonometriniais testais 
lūkesčių laikymas pasyviais įvertinamas kritiškai ir kad racionaliųjų lūkesčių nukreiptumas 
į ateitį numato, jog tie lūkesčiai patys priklauso nuo ilgojo laikotarpio phillipso kreivės 
nuolydžio. Dėl to ankstesnis vertikalios phillipso kreivės atmetimas negalioja, kreivė dar 
ir kaip gali būti vertikali. pasirodžius t. j. sargento straipsniui, buvo ir daugiau bandymų 
nustatyti ilgojo laikotarpio phillipso kreivės nuolydį (žr. galí, Gertler 1999).

1973 m. išspausdintame straipsnyje „racionalieji lūkesčiai, realioji palūkanų norma ir 
natūralus nedarbo lygis“ (Rational Expectations, the Real Rate of Interest, and the Natural 
Rate of Unemployment) t. j. sargentas pateikė pirmąjį sėkmingą ekonometrinį vertinimą, 
pagrįstą racionaliaisiais lūkesčiais. remiantis paprastu, tačiau išbaigtu jav ekonomikos 
modeliu, apimančiu i. Fisherio dėstytą teoriją, kad nominaliosios palūkanų normos turėtų 
didėti lygiai taip, kaip ir laukiama infliacija, t. j. sargento darbe parodyta, kad i. Fisherio 
pateiktos teorijos patikrinimas prilygsta natūralaus lygio hipotezės patikrinimui. jo turimi 
ekonometriniai duomenys parodė, kad ta teorija turėtų būti atmesta (nors ir esant mažam 
statistiniam reikšmingumui). šis darbas buvo tam tikras modelis, kuriuo turėjo būti sekama 
atliekant bet kokį empirinį taikymą.

1976 m. darbe „klasikinis makroekonometrinis modelis jungtinėms valstijoms“ 
(A Classical Macroeconometric Model for the United States) t. j. sargentas sudarė ir 
įvertino jav ekonomikos ekonometrinį modelį, apimantį tiek realiuosius, tiek nomi-
naliuosius šokus. šioje studijoje pateikti vertinimo rezultatai parodė pirmų požymių, kad 
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modeliai, apimantys realiuosius šokus, vėliau nagrinėti F. e. kydlando ir e. c. prescotto, 
ga lėtų būti empiriškai vykę.

svarus t. j. sargento indėlis į makroekonomiką yra ir 1978 m. išspausdintas straipsnis 
„racionalieji lūkesčiai, ekonometrinis egzogeniškumas ir vartojimas“ (Rational Expectations, 
Econometric Exogeneity, and Consumption), taip pat bendrai su L. P. Hansenu parašytas 
straipsnis „Dinaminių tiesinių racionaliųjų lūkesčių modelių sudarymas ir vertinimas“ 
(Formulating and Estimating Dynamic Linear Rational Expectations Models, 1980). Prog-
nozavimo srityje t. j. sargentas ir c. a. simsas (1977) plėtojo „indeksinį modeliavimą“, 
vė liau jį tobulino D. Quahas ir t. j. sargentas (1993). t. j. sargento straipsnyje „Du ma-
ta vimų modeliai ir investicijų akceleratorius“ (Two Models of Measurements and the 
Investment Accelerator, 1989) parodyta, kaip tiesiniams racionaliųjų lūkesčių modeliams 
vertinti, kai vyrauja duomenų paklaidos, gali būti naudojami filtravimo metodai.

iš naujausių t. j. sargento taikomųjų darbų verta paminėti kartu su p. surico parašytą 
ir 2011 m. išspausdintą straipsnį „Du kiekybinės pinigų teorijos pavyzdžiai: žlugimas ir 
atgijimas“ (Two Illustrations of the Quantity Theory of Money: Breakdowns and Revivals), 
kuriame parodyta, kad įprastiniai kiekybinės pinigų teorijos testai – monetaristų požiūrio 
atrama – yra jautrūs praeities pinigų politikos režimams. pasitelkę tiek struktūrinį vertinimą, 
tiek var, autoriai teigia, kad akivaizdų kiekybinės teorijos žlugimą galima paaiškinti pinigų 
politikos režimo pokyčiais. 

Daug pagrindinių metodų pateikta dviejose t. j. sargento monografijose –„makro-
ekonominė teorija“ (Macroeconomic Theory, 1979) ir „Dinaminė makroekonominė 
teo rija“ (Dynamic Macroeconomic Theory, 1987) – ir studijoje „racionalieji lūkesčiai 
ir ekonometrijos praktika“ (Rational Expectations and Econometric Practice, 1981), iš-
leis toje R. E. Lucaso ir T. J. Sargento. Šie leidiniai tapo privalomuoju skaitiniu ištisoms 
makro ekonomikos tyrėjų kartoms.

1.2. Pasekmės ekonominei politikai

vertinant makroekonomikos teorijos požiūriu, esminiu dalyku bet kokios ekonominės 
politikos veiksmingumui laikytinas lūkesčių pobūdis. nemažai t. j. sargento darbų 
skir ta išnagrinėti apribojimams, kuriuos racionalieji lūkesčiai nustato ekonominės poli-
tikos vykdytojams. 1976 m. išspausdintame T. J. Sargento ir N. Wallace‘o straipsnyje 
„ra cionalieji lūkesčiai ir ekonominės politikos teorija“ (Rational Expectations and 
the Theory of Economic Policy), taip pat pluošte vėlesnių straipsnių parodyta, kad 
užtenka adaptyviuosius lūkesčius pakeisti racionaliaisiais, ir įprastinių to meto modelių 
pateikiamos išvados ekonominei politikai iš esmės keičiasi. tarp kitų šios serijos darbų yra 
ir t. j. sargento bei n. Wallace‘o straipsniai „pinigų ir augimo modelių esant tobuloms 
įžvalgoms patikimumas“ (The Stability of Models of Money and Growth with Perfect 
Foresight, 1973) ir „racionalieji lūkesčiai, optimali pinigų politikos priemonė ir optimali 
pinigų pasiūlos taisyklė“ (“Rational” Expectations, the Optimal Monetary Instrument, 
and the Optimal Money Supply Rule, 1975). plėtojami kaip tradiciniai makroekonominiai 
modeliai, jie labai prisidėjo prie reikšmingųjų r. e. Lucaso (1972, 1973) darbų apie lūkesčius 
ir pinigų politiką, kurie nuo tradicinės makroekonomikos nukrypo siekiu sukurti naują 
teoriją apie infliacijos ir produkcijos sąryšius.

1981 m. straipsnyje „truputis nemalonios monetaristinės aritmetikos“ (Some Unpleasant 
Monetarist Arithmetic) t. j. sargentas ir n. Wallace‘as išnagrinėjo ryšius tarp fiskalinės ir 
pinigų politikos. jie teigė, kad pinigų politika ir fiskalinė politika yra neatsiejamos, ir parodė, 
kad m. Friedmano pareiškimas, jog „infliacija visada ir visur yra pinigų politikos reiškinys“, 
gali būti gerokai klaidinantis. kaip matyti iš straipsnio, pinigų politika labai infliacinė gali 
būti dėl fiskalinės politikos. pamatinis teiginys yra tas, kad pinigų politika kuria senjoražą, 
t. y. realiąsias pajamas, kurios prisideda prie vyriausybės finansavimo, ir kad toks senjoražas 
gali būti būtinas susidarant didžiuliam biudžeto deficitui. taigi, dėl esamo fiskalinio deficito 
didesnės infliacijos ateityje gali prireikti tam, kad tarplaikinis biudžetas susibalansuotų*.

Be to, t. j. sargento atlikta pinigų ir fiskalinės politikos įtakos realiajai ekonominei veiklai 
analizė paskatino imtis empirinių darbų, kuriuos atliekant tyrėjams tenka turėti reikalų su 

*šis teiginys artimai susijęs su 
neseniai pasirodžiusiomis užuo-
minomis, pavyzdžiui, m. Wood-
fordo (1994) ir c. a. simso 
(1994), kad fiskalinė politika 
gali būti ir esamo kainų lygio 
veiksnys, irgi dėl vyriausybės 
biudžeto apribojimo. Fiskali-
nė kainų lygio teorija teigia, 
kad nominalusis kainų lygis 
prisitaiko taip, kad fiskalinės 
valdžios pradinės nominaliosios 
skolos realioji vertė sutvarkytų 
tarplaikinį vyriausybės biudžetą 
(ir nereikia finansavimo infliacija 
ar senjoražu). nors nemalonioji 
monetaristinė aritmetika plačiai 
pripažįstama, fiskalinė kainų 
lygio teorija tebėra ginčytina.
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Lucaso kritika, t. y. su tuo, kaip ekonominės politikos pokyčio poveikį tirti remiantis praeities 
duomenimis. r. e. Lucasas teigė, kad tam reikia nustatyti giliuosius struktūrinius parametrus, 
kurių tradicinė makroekonominė metodika nustatyti neleidžia. Į šį teiginį t. j. sargentas ir 
c. a. simsas bandė atsakyti skirtingais, tačiau vienas kitą papildančiais būdais. t. j. sargentas 
dėmesį sutelkė į struktūrinių parametrų identifikavimą, o c. a. simsas – į tai, kaip eko no-
minės politikos šokų poveikį išskirti giliųjų struktūrinių parametrų nevertinant. 

1.3. Didelės infliacijos tarpsniai

svarbių tyrimų t. j. sargentas atliko tyrinėdamas didelės infliacijos tarpsnius, ypač 
hiperinfliaciją. tarp šių darbų – ir straipsnis „keturių didžiųjų infliacijų pabaiga“ (The 
Ends of Four Big Inflations, 1983), kuriame nagrinėjama istorinė hiperinfliacija europoje. 
jis pateikiamas ir t. j. sargento knygoje „amerikietiškosios infliacijos įveikimas“ (The 
Conquest of American Inflation, 2001), kurioje nagrinėjama, kaip XX a. 8-ąjį dešimtmetį 
jav infliacija pakilo, o paskui pamažu krito, kaip pavaizduota 1 paveiksle. šioje knygoje 
pabrėžiama mokymosi ir ne visiškai racionalių lūkesčių svarba (taip pat nagrinėjami 
adaptyvieji lūkesčiai ir paaiškėja, kad jie yra svarbūs). knygoje remiamasi ankstesniais 
darbais, t. j. sargento atliktais kartu su a. marcetu (marcet, sargent 1989a, b)*.

1 pav. Infliacija JAV 1950–1995 m.

t. j. sargento, n. Williamso ir t. Zha straipsnis „šokai ir valdžios įsitikinimai: ame ri kie-
tiškos infliacijos kilimas ir krytis“ (Shocks and Government Beliefs: The Rise and Fall of 
American Inflation, 2006) yra puiki t. j. sargento požiūrio ir infliacijos kaitai analizuoti 
tai kytų metodų iliustracija. šiame straipsnyje nagrinėjama pinigų institucija, tiesiogiai 
maksimizuojanti vartotojo naudą ir turinti ypatingų įsitikinimų dėl phillipso krei vės. kal-
bant tiksliau, centrinis bankas netiki „lūkesčiais papildyta“ phillipso kreive, jis tiki laike 
kintančia kreive, o privačiojo sektoriaus lūkesčiai yra racionalūs, taigi „teisinga“ kreivė 
vis dėlto yra papildyta lūkesčiais. autoriai šį modelį struktūriškai įvertina taikydami 
bajesiškąjį (Bayesian) markovo grandinės monte carlo metodą ir nustato, kad modelis 
gana gerai atitinka duomenis. jų gauti įverčiai rodo, kad centrinis bankas iš pradžių buvo 
„apkvailintas“ neteisingų įsitikinimų dėl phillipso kreivės, tai vedė prie laipsniško inflia cijos 
lygio didėjimo. Bet XX a. 8-ojo dešimtmečio šokų seka, kartu ir centrinių bankų nuo-
sta  tų peržiūra sukėlė infliacijos kritimą. gana stebina tai, kad prognozavimo pajėgumu 
šis modelis pranoksta pažangius teorinėmis nuostatomis negrindžiamus prognozavimo 
mo delius (bajesiškąjį var). kas iš tikrųjų įvyko XX a. 8-uoju dešimtmečiu ir kaip tos pa-
tirties pamokomis galima pasinaudoti vykdant šiuolaikinę ekonominę politiką, tebėra 
ne mažų svarstymų objektas. vis dėlto t. j. sargento istoriniai aiškinimai yra svarbus matas 
dabartiniams tyrimams vertinti.

2. Makroekonominių šokų analizė: C. A. Simso indėlis

tuo metu, kai c. a. simsas pradėjo diegti var metodus, makroekonomikoje vyravo toks 
empirinis metodas, kaip stambių lygčių sistemų, pagrįstų keinsistiniu makroekonominiu 

*XX a. 9-ąjį dešimtmetį pluošte 
T. J. Sargento ir A. Marceto, 
vie no iš T. J. Sargento studen-
tų, darbų buvo nagrinėjamas 
mokymasis atliekant makro-
eko nominę analizę. mokymąsi 
sudaro du elementai: 1) sub-
jektų netobulos žinios apie kai 
kuriuos modelio parametrus; 
2) api būdinimas, kaip subjektai 
apie šiuos parametrus sužino, 
pagrįstas kintančiais laiko eilu-
čių duomenimis. a. marcetas ir 
t. j. sar gentas pateikė nuorodų 
iš ekonomikos teorijos darbų, 
rodančių, kaip subjektai mokosi 
skirtingomis aplinkybėmis. jų 
indėlis – patikimo mokymosi 
me  chanizmo, paprastai – „ma-
žiausiųjų kvadratų mokymo-
si“, apibrėžimas mažiausiųjų 
kvad ratų regresijomis ir pasek-
mių tyrimas. taigi, į mokymąsi 
galima žiūrėti kaip į lūkesčių 
formavimosi modelį. pagrindinis 
klausimas – ar toks endogeninis 
lūkesčių for mavimasis sa vaime 
krypsta į racionalumą, t. y. visiš-
ką modelio išmanymą. vėlesnio 
laikotarpio darbuose šis klau-
simas nagrinėjamas remiantis 
įvairiomis sche momis (apžvalgą 
žr. evans, Honkapohja 2001). 
Įprastine šiuolaikinių makro eko-
nominių modelių da limi mo  ky-
masis dar netapo, bet jis vis labiau 
pripažįstamas, taikymų daugėja.
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modeliu, vertinimas. Įvertintos sistemos buvo naudojamos laiko eilutėms aiškinti, 
prognozuoti ir ekonominės politikos eksperimentams atlikti. Įžymiajame 1980 m. darbe 
„makroekonomika ir realybė“ (Macroeconomics and Reality) c. a. simsas teigė, kad esami 
laiko eilučių aiškinimai, prognozės ir išvados dėl ekonominės politikos yra paremtos labai 
netvirtu pamatu, nes šių tiesinių sistemų vertinimas paprastai grindžiamas „neįtikimomis“ 
prielaidomis identifikuojant.

kad suvoktume identifikavimo problematiką, tarkime, jog nagrinėjame kavos rinką ir 
bandome paaiškinti kavos kiekio bei kainų pokyčius. tradicinis metodas – išskirti kintamąjį, 
laikomą vieninteliu, veikiančiu arba pasiūlą, arba paklausą. vienas tokių kintamųjų yra 
oras. Blogas oras gali sumažinti bet kokia kaina pagamintos kavos kiekį, t. y. dėl jo pasiūlos 
kreivė pasislenka į kairę. jei kavos paklausos kreivė neveikiama, dėl oro pokyčio mažėja 
kavos pusiausvyros kiekis ir kyla jos kaina. taigi, oro kitimas leidžia nubrėžti (nustatyti) 
paklausos kreivės formą. tačiau ar prielaida, kad oras nedaro įtakos paklausos kreivei, yra 
tikėtina? net jei kavos pomėgiai tiesiogiai nepriklauso nuo oro, kaip nurodė c. a. simsas, 
ka vos pirkėjai žino, kad oras yra kintantis, ir gali kaupti atsargas tam atvejui, jei atsirastų 
atvirkštinių oro svyravimų. taigi, panašu, kad lūkesčiai dėl oro (ir kiti kintantys pasiūlos 
ir (ar) paklausos veiksniai) tiek pasiūlą, tiek paklausą veikia taip, kad oro permainos gali 
neturėti tų pasekmių, kurių iš jų tikimasi.

nors ir gerai žinoma, kad apskritai ekonometrinis identifikavimas yra sudėtingas, 
1980 m. darbe c. a. simsas, remdamasis daugiausia monetarinės ekonomikos aplinka, 
bet ne tik ja, nurodė specifinių makroekonominių problemų, susijusių su vartotojų ir 
įmo nių lūkesčiais. tiksliau kalbant, sunku rasti tokių kintamųjų, kurie veiktų tik tam tikrų 
makroekonominių rodiklių (tokių kaip vartojimas, investavimas ar pinigai) paklausą ar pa-
siūlą, nes visiškai gali būti, kad lūkesčiai dėl makroekonominių rezultatų yra pagrįsti visais 
prieinamais kintamaisiais. taigi, įprastiniais paklausos ir pasiūlos argumentais grindžiamai 
makroekonominei sistemai identifikavimas gali netikti.

c. a. simsas šiame darbe ne tik kritikuoja to meto vyraujančią makroekonominę prak tiką. 
jame siūloma ir identifikavimo strategija, pagrįsta visai kitokia logika nei stam baus masto 
keinsistinių modelių vertinimas. pagrindinė mintis – išnaudoti faktą, kad makroekonominės 
sistemos, apimančios aktyvų lūkesčių formavimąsi, išeitis gali būti var. tokia var gali būti 
naudojama skirtingiems modelio parametrų identifikavimo būdams išsiaiškinti. c. a. simsas 
(1980) pasiūlė specifinę rekursinę schemą. paskui tiek c. a. simso, tiek kitų tyrėjų buvo 
pa siūlyta aibė alternatyvių var identifikavimo strategijų. taigi c. a. simso darbas, dėl kurio 
identifikavimas tapo makroekonomikos dėmesio cent ru, jį padarė ir pagrindiniu mokslinių 
diskusijų objektu. 

siekdamas parodyti, kaip pasiūlytasis metodas gali būti taikomas praktikoje, c. a. simsas 
var įvertino jav ir vokietijos ekonomikoms, kiekvieną grįsdamas šešių makroekonominių 
kintamųjų (pinigai, Bnp, nedarbas, darbo užmokestis, kainų lygis ir importo kainos) ket-
virtinėmis laiko eilutėmis. paskui įvertintas ir identifikuotas var sistemas jis panaudojo šokų 
dinaminiam poveikiui analizuoti, tam pasitelkdamas impulso ir atsako analizę bei dispersijos 
išskaidymą (žr. 2.1.2 sk.).

pasirodžius šiam, pirmajam, straipsniui, var grindžiamos makroekonominės analizės 
kliūtis c. a. simsas toliau triuškino tiek metodologiniais, tiek dalykiniais darbais. štai keletas 
pavyzdžių. 1986 m. pasirodęs c. a. simso straipsnis „ar prognozavimo modeliai naudotini 
pinigų politikos analizei?“ (Are Forecasting Models Usable for Policy Analysis?) yra vienas 
pirmųjų darbų, kuriuose svarstomos alternatyvios identifikavimo schemos, labiau struktūrinės 
nei rekursinės, viena iš jų yra pritaikyta paties c. a. simso (1980). straips  nyje „išvadų da ry-
mas iš tiesinių laiko eilučių modelių, turinčių keletą vienetinių šaknų“ (Inference in Linear 
Time Series Models with Some Unit Roots, 1990), parašytame C. A. Simso, J. H. Stocko 
ir m. W. Watsono, parodyta, kaip atlikti vertinimą ir daryti išvadas taikant nestacionarių 
lai ko eilučių var sistemą, įskaitant ir kointegruotųjų eilučių atvejį, kurį pirmieji išnagrinėjo 
r. F. engle‘as ir c. W. j. grangeris (1987). t. Doano, r. B. Littermano ir c. a. simso straipsnis 
„prognozavimas ir sąlyginė prognozė naudojant realistinį apriorinį skirstinį“ (Forecasting 
and Conditional Projection Using Realistic Prior Distribution, 1986) – vienas iš svarbiausių 
indėlių į prognozavimą taikant var, įvertintą Bayeso metodais. 1992 m. straipsnyje 
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„makro ekonominių laiko eilučių faktus aiškinant: pinigų politikos poveikis“ (Interpreting 
the Macroeconomic Time Series Facts: The Effects of Monetary Policy), pasinaudodamas 
šešių kintamųjų vektorinėmis autoregresijomis, įvertintomis kiekvienos iš penkių didžiausių 
ekonomikų mėnesinėmis laiko eilutėmis, pateiktais rezultatais, c. a. simsas kruopščiai 
išnagrinėjo pinigų politikos poveikį makroekonomikai. 

pasak c. a. simso, var modeliai turėtų būti pravartūs laiko eilutėms aiškinti, prog-
nozuoti ir ekonominės politikos pasikeitimo poveikiui aiškinti. vėlesnė literatūra labiausiai 
patvirtina svarbą laiko eilučių aiškinimui ir prognozavimui. kalbant apie ekonominės 
politikos eksperimentus, pasakytina, kad var tapo pagrindine analizės priemone laikinų 
ekonominės politikos svyravimų poveikiui aiškinti, o ne ilgai trunkantiems ekonominės 
politikos pokyčiams analizuoti, bent jau kol kas.

2.1. Analizė taikant VAR

analizę taikant var paprastais žodžiais galima nusakyti kaip metodą, skirtą makro-
ekonominiams šokams, tokiems kaip netikėtas egzogeninis šokas centrinio banko 
pagrindinei politikos priemonei (pvz., jav – federalinių fondų palūkanų normai), 
arba netikėtiems egzogeniniams našumo pokyčiams iš praeities duomenų ištraukti ir 
nagrinėti jų poveikį ekonomikai. taigi, ši analizė yra priemonė, skirta: 1) prognozavimo 
modeliams vertinti, netikėtus makroekonominių kintamųjų pokyčius skiriant nuo tikėtinų; 
2) identifikuoti, netikėtus pokyčius suskaidant į struktūrinius šokus, t. y. šokus, kurie gali 
būti laikomi esmine makroekonominių svyravimų priežastimi; 3) impulso ir atsako analizei 
atlikti, nustatant šokų dinaminį poveikį tolesniems visų makroekonominių kintamųjų 
pokyčiams. šie trys procedūros etapai aprašomi tolesniuose skirsniuose.

2.1.1. Prognozavimo modelis

c. a. simso pateiktas var metodas paprastai grindžiamas tiesiškumu ir gana neapribota 
specifikacija, makroekonominių kintamųjų esant tiek, kad sistema užčiuoptų pagrindinius 
makroekonominius pokyčius. Būtina kitų dviejų var metodo etapų sąlyga yra modelis, 
kuris pateiktų pagrįstas prognozes, atitinkančias įtrauktinę prielaidą, kad ūkio subjektai 
(įmonės, namų ūkiai ir kt.) prognozuoja aktyviai, t. y. numatydami ateitį ir atsižvelgdami 
į tai, kaip ekonomika plėtojasi einant laikui.

panagrinėkime N-matį vektorių x, žymintį dominančius makroekonominius kinta muo-
sius. Esant tokiam vektoriui, p eilės redukuotos formos vektorinė autoregresija yra toks 
atsitiktinis procesas, kad

x H x H x ut t p t P t= +…+ +− −1 1 , (1)

čia ut nekoreliuoja su xs, s t t P∈ …{ }– , , –1  ir E u u Vt t( )′ = . Kyla klausimas, kaip P parinkti 
tokio dydžio, kad u būtų nekoreliuotas laike. parinkus pakankamai didelį p, var galėtų 
būti aproksimuojamas bet koks silpnai stacionarus (covariance-stationary) procesas, taigi, 
1 lygties specifikacija yra gana bendra*.

Hp, p P= …1, , , kaip ir prognozavimo paklaidų kovariacijos matricą V, nesunku iden ti-
fikuoti naudojant įprastinę regresijos techniką. tiksliau, parametras Hp gali būti vertinamas 
taikant įprastinį mažiausiųjų kvadratų metodą, kiekvieną lygtį atskirai. taip įvertinta var 
gali būti naudojama prognozavimui. šokai 1 lygtyje, ut, yra prognozavimo paklaidos. Tai 
skirtumai tarp xt realizacijos ir geriausios prognozės, kai turima informacijos apie anks-
tes nes x realizacijas. taigi, šokai yra nenuspėjami.

paprastai šios skirtingų xt dedamųjų prognozavimo paklaidos būna koreliuotos. todėl jos 
negali būti laikomos fundamentaliaisiais, arba struktūriniais, šokais ekonomikai. jos turėtų 
būti laikomos tų fundamentaliųjų šokų funkcija, praktiškai – tiesiniu deriniu. pavyzdžiui, 
tarkime, kad vienas x kintamasis yra palūkanų norma. vadinasi, atitinkamas ut elementas 
negali būti interpretuojamas kaip grynas palūkanų normos šokas, netikėtai sumanytas 
centrinio banko. kalbant tiksliau, dalis palūkanų normos prognozavimo paklaidos gali būti 
susijusi su kitais šokais, jei centrinio banko palūkanų norma yra atsakas į kitus tam tikro 

*nestacionarius procesus, ypač 
vienetinės šaknies, reikia ana-
lizuoti atskirai, bet jie gali būti 
nag rinėjami taikant var me-
todus, esant tinkamai transfor-
macijai. šis plėtinys susijęs su 
fun damentaliais 2003 m. no-
belio ekonomikos mokslų pre-
mijos laureato C. W. J. Grange-
rio dar bais.
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ketvirčio (tipiškas makroekonominių modelių laikotarpis) sistemos kintamuosius. kadangi 
ekonominės politikos kintamieji į makroekonominius pokyčius paprastai reaguoja sistemiškai, 
ši išlyga yra labai svarbi. taigi, tiesiogiai daryti išvadai, kaip palūkanų normos šokas veikia 
ekonomiką, 1-oji sistema negali būti taikoma. prognozavimo paklaidų išskaidymas į fun-
da mentaliuosius šokus yra analizės taikant var, aprašomos toliau, identifikavimo dalis.

Prognozavimas taikant VAR. net esant ribotam kintamųjų skaičiui ir nebandant iš 
prognozavimo paklaidų nustatyti struktūrinių šokų, var vis tiek galima tiesiogiai taikyti 
prognozavimui. toks prognozavimas dabar gana dažnas. apžvalginiame straipsnyje 
„vek torinės autoregresijos“ (Vector Autoregressions) J. H. Stockas ir M. W. Watsonas 
(2001: 110) esamą padėtį aprašo taip: „mažos var, tokios kaip mūsų sistema iš trijų kin-
tamųjų, tapo palyginamuoju dydžiu, pagal kurį sprendžiama apie naujas prognozavimo 
sistemas.“ Prognozavimas taikant VAR modelius lyginamas su paprastomis alternatyvomis, 
tokiomis kaip prognozavimas, pagrįstas vienmačiais (univariate) modeliais arba grynu at-
si tiktiniu klaidžiojimu, ir dažnai paaiškėja, kad jis tuos metodus pranoksta. Deja, mažos 
var sistemos negali būti gana stabilios, taigi, jos negali būti patikima ateities kintamųjų 
prognozavimo priemonė. todėl į šiuolaikinį prognozavimą var metodais linkstama įtraukti 
daugiau nei tris kintamuosius ir įsileisti laike kintančių koeficientų. pridėjus papildomo 
bend rumo, greitai didėja vertintinų parametrų skaičius. Dažnas šios problemos sprendimo 
metodas yra Bvar, t. y. vektorinių regresijų, kurios vertinamos taikant Bayeso apriorinį 
skirs tinį, taikymas (žr. Litterman 1986; sims 1993). Žinoma, tikslus apriorinis skirstinys turi 
reikšmės rezultatams, todėl daugelyje mokslinių darbų taikomas vadinamasis minesotos 
apriorinis skirstinys (Doan ir kt. 1986; Litterman 1986) arba jo variantas.

šiandien didėja svarba tokio naujo metodo, kai apriorinis skirstinys grindžiamas 
šiuo laikine makroekonomine teorija. Tai yra, apribojimai tiesiogiai nustatomi remiantis 
ekonometrikų a priori manymu, kaip veikia pasaulis, išreiškiamu kaip modelis. Tarp 
pir mųjų šio metodo pavyzdžių yra ir m. Del negro bei F. schorfheide‘o (2004) darbai. 
al ternatyvus prognozavimo metodas – remtis struktūriškai įvertintais išsamiais (galbūt 
netiesiniais) modeliais, o kaip spręsti apie skirtingų prognozavimo metodų santykinę 
svarbą, tebėra neatsakytas klausimas.

2.1.2. Struktūrinių šokų identifikavimas

Sakykime, fundamentalieji šokai laiku t ekonomiką veikia vektoriumi et, besiskiriančiu 
nuo ut. pagal apibrėžimą, vektoriaus et  dedamosios yra normalizuoti (vienetinės dispersijos) 
nepriklausomi atsitiktiniai dydžiai. kaip ir ut elementai, jie yra nepriklausomi laike, taigi 
ir nenuspėjami. maža to, jie gali būti laikomi egzogeniniais šokais – fundamentaliais 
eko nominiais šokais, sukeliančiais tolesnius makroekonominius pokyčius. taigi, kiekvienas 
et vektoriaus elementas turi paaiškinimą, tokį kaip palūkanų normos kilimas, sukeltas 
ne tikėtų centrinio banko veiksmų arba staigaus technologijos pagerėjimo, nenumatyto 
naftos kainų kritimo ar netikėto vyriausybės išlaidų padidinimo.

tariama, kad perėjimas nuo struktūrinių šokų prie prognozavimo paklaidų yra tiesinis*. 
vadinasi, galime užrašyti:

u G GG Vt t= ′ =ε , ,

čia V yra kovariacinė matrica. kylantis identifikavimo uždavinys – G pritaikyti tinkamus 
apribojimus. tam reikia žinoti, kaip veikia ekonomika, ir metodo, kaip tas žinias panaudoti. 
keletas pagrindinių identifikavimo schemų trumpai aptariamos toliau.

Rekursinė identifikacija. Labiausiai paplitęs identifikavimo metodas, naudotas ir 
c. a. sim so (1980, 1989), yra vadinamoji rekursinė schema. reikia išdėlioti x elementus 
taip, kad G matricą patikimai būtų galima laikyti apatine trikampio matrica. esant pa-
pras tam trijų kintamųjų atvejui, ji prilygsta tokios išraiškos matricai:

G
g
g g
g g g

=
















11

21 22

31 32 33

0 0

0 .   (2)*tiesiškumas nėra būtinas spe-
cifikacijos elementas, bet labai 
palengvina analizę.
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Būtina nustatyti kintamųjų tvarką. šiame pavyzdyje pirmas kintamasis neatsako į 
fundamentaliuosius šokus antram ir trečiam kintamiesiems, antras kintamasis atsako į 
šokus pirmam kintamajam, bet neatsako į šokus trečiam kintamajam, o trečias kintamasis 
atsako į šokus abiem kitiems kintamiesiems. numatytoji tvarka pagrįsta tuo, kaip greitai 
skirtingi kintamieji gali reaguoti. pavyzdžiui, galima teigti, kad dauguma šokų vyriausybės 
išlaidų nepaveikia tuo pat metu (jei laikotarpis trumpas – per ketvirtį ar mėnesį), nes 
didžioji dalis vyriausybės veiklos suplanuojama iš anksto ir įgyvendinama gana lėtai. tačiau 
akcijų kainos kinta labai greitai ir neabejotinai yra veikiamos šokų visiems to laikotarpio 
kintamiesiems, net trumpuoju laikotarpiu.

plėtojant tokio pobūdžio diskusiją, galima pasakyti, kad rekursinė identifikacija grindžiama 
ekonomikos teorija, tačiau tik užuomazgomis. užtenka suprasti, kaip api brė žiami eko no-
miniai kintamieji ir kokie po jais slypi sprendimai, ir nereikia specialios struktūrinės teo rijos, 
nurodančios, kaip būtent tie kintamieji yra susiję. Dėl to rekursinė iden tifikacija dažnai būna 
daug tvirtesnė ir patikimesnė nei identifikacijos schemos, besiremiančios kur kas išsamesnėmis 
teorinėmis prielaidomis, nurodančiomis, kaip veikia ekonomika. tai kant „dalinę“ rekursinę 
identifikaciją, taikoma tik dalinė tvarka, vieni šokai gali būti iden tifikuojami, kiti – ne. 
Šis metodas pravartus, kai a priori visus kintamuosius išdėstyti didesnėje sistemoje būna 
sudėtinga ir dėmesys sutelkiamas į mažą šokų rinkinį, tokį kaip pinigų politikos šokai. apie 
šį metodą rašoma c. a. simso ir t. Zha 2006 m. straipsnyje „ar būta jav pinigų politikos 
režimo pokyčių“ (Were There Regime Switches in U.S. Monetary Policy?).

esant tokiam išdėstymui, G elementus nesunku apskaičiuoti iš V įverčio (darant prie-
laidą, kad įvertis V̂  yra teigiamai apibrėžtas). rekursinė identifikacija prilygsta ypatingam 
matricos V išskaidymo būdui, vadinamam choleskio išskaidymu (Cholesky decomposition)*. 
Jei a priori pagrindu kintamuosius galima patikimai išdėstyti tokiu būdu, identifikavimo 
uždavinys yra išspręstas.

Kitos identifikavimo schemos. alternatyvi, kur kas struktūriškesnė schema – „ilgojo 
lai kotarpio“ identifikacija, kurią pirmieji pasiūlė o. j. Blanchardas ir D. Quahas (1989). 
ją taikant, ekonomikos teorija naudojama daryti prielaidoms, kokie šokai veikia ekonomiką 
ilguoju laikotarpiu. o. j. Blanchardas ir D. Quahas laikėsi požiūrio, kad ilguoju laikotarpiu 
keinistiniai paklausos šokai produkcijai neturi poveikio, nors trumpuoju laikotarpiu jie 
pro dukciją tikrai veikia. tačiau kiti šokai, tokie kaip technologiniai ar instituciniai pokyčiai, 
ilgojo laikotarpio produkcijai gali turėti svarios įtakos. matematiškai x vektoriaus ilgojo 
laikotarpio šoko dispersija būtų išreikšta kaip individualiųjų šokų e  funkcija, atliekant VAR 
sistemos (1) iteracijas. Vienas nulinis ilgojo laikotarpio dispersijos matricos elemento ap-
ribojimas prilygsta identifikavimo prielaidai. ankstyvasis požiūris į struktūrinę identi fi kaciją 
apima ir 1986 m. išleistus B. s. Bernanke ir c. a. simso straipsnius.

pagal kitas identifikavimo schemas, ilgojo ir trumpojo laikotarpių apribojimai gali būti 
derinami. Į jas gali būti įtraukiamos patobulintos prielaidos iš teorijos. vienas metodas, 
taikomas j. Fausto (1998), F. canovos, g. De nicolò (2002) ir H. Uhligo (2005), yra taikyti 
švelnias prielaidas, tokias kaip „ženklų apribojimas“. tada tam tikri (paprastai – trumpojo 
laikotarpio) impulsai arba kryžminės koreliacijos laikomi tam tikro ženklo, kiti paliekami 
neapriboti. net jei tokie apribojimai nenustato unikalios matricos, jais gali būti atmetama 
daug galimybių. pavyzdžiui, prielaida, kad dėl teigiamų palūkanų normos šokų infliacija 
tuo pat laikotarpiu nepakyla, numato, kad dėl tokių šokų produkcija tuo pat laikotarpiu 
gali sumažėti – tai pasakytina ne apie tam tikrą apibrėžtą kiekį, o apie kokybę.

Ženklų apribojimo ir agnostinės identifikacijos naudingumas priklauso nuo aplinkybių. 
panagrinėkime trijų kintamųjų – infliacijos, produkcijos ir palūkanų normos – pavyzdį (jis 
bus nagrinėjamas ir 3 sk.), kai kiekvienas kintamasis daro vienalaikę įtaką kiekvienam 
kitam kintamajam. rekursinė identifikavimo schema su tokia struktūra nesuderinama, 
nes nė vienas kintamasis nėra veikiamas tik savo paties struktūrinio šoko ar tik dviejų 
struktūrinių šokų. tačiau struktūriniai šokai gali būti nuosekliai identifikuojami taikant 
agnostines procedūras ar ženklų apribojimą, nes jie pagrįsti teoriniais apribojimais, kaip 
skirtingi kintamieji yra susiję vienas su kitu.

var identifikacija, labiau pagrįsta struktūrinių modelių klasėmis, o ne specifine struk-
tūra, dažna taikomuosiuose darbuose ir labai aktyviai vykdomų tyrimų srityje. šie tyrimai 

*esant tokiam kintamųjų išdės-
tymui, vienintelis galimas yra 
Choleskio išskaidymas.
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paskatino atsirasti pluoštą naujų „stilizuotų duomenų“ (stylized facts), rodančių, kaip 
funkcionuoja makroekonomika, kai kurie jų, remiantis pinigų politikos pavyzdžiu, trumpai 
ap tariami 3 skyriuje.

2.1.3. Impulso ir atsako analizė

išnagrinėjus struktūrinius šokus, galima eiti prie kito pagrindinio var metodologijos 
elemento – impulso ir atsako analizės. impulso ir atsako funkcija aprašo, kaip tam tikras 
struktūrinis šokas x vektoriaus elementą veikia laike, t. y. aprašomas impulsas (priežastis) 
ir jo sklaida (poveikis).

atsakus į impulsą nesunku nustatyti pasitelkus var. vėlavimo operatorių žymint L, 
t. y. L xp t ≡ xt p− , 1 lygties var struktūrinė versija bus

x I H L H L H L Gt P
P

t= − − 
−

1 2
2 1

– ... ε .

Kitaip tariant, xt  gali būti aprašomas tik atsižvelgiant į visą struktūrinių šokų istoriją. 
Kartu kvadratiniuose skliaustuose svoris LP  parodo, kokią įtaką šokas laikotarpiu t – p turi 
xt. taigi, atsakas į impulsą gaunamas tikrinant (paprastai – grafiku), kaip šios sumos H 
elementai kinta su p.

var koeficientus ir juos lydinčias standartines paklaidas įvertinti gana paprasta. kur 
kas sudėtingiau pateikti impulso ir atsako funkcijų paklaidų juostas (error bands) ir pa-
sikliautinuosius intervalus, todėl pradėjus taikyti var analizę paklaidų juostos ne visuomet 
buvo pateikiamos. tačiau šiandien jos paprastai apskaičiuojamos ir pavaizduojamos. 
c. a. simsas, kaip ir nemaža dalis darbų autorių, laikėsi požiūrio taikyti Bayeso metodus, 
bet gana dažnai pateikiami ir klasikiniai pasikliautinieji intervalai. 

impulso ir atsako analizė yra ir labai vertinga modelių palyginimo su duomenimis 
prie monė. šis metodas buvo pradėtas taikyti c. a. simso straipsnyje „modeliai ir jų 
pa naudojimas“ (Models and Their Uses, 1989). kadangi įvertinti atsakai į impulsus pa-
teikia naujos rūšies „stilizuotus duomenis“, teorinių makroekonomikos modelių kūrėjai 
dažniausiai imituoja įvertintų atsakų į impulsą modelių atitikmenis. taigi, kuriant naujus 
mo delius, iš var srities darbų paimti bendri impulso ir atsako įverčiai naudojami kaip 
atskaitos taškai.

kitas dažnai pasitaikantis var metodologijos elementas, artimai susijęs su impulso ir 
atsako analize, yra vadinamasis dispersijos išskaidymas. jis prilygsta skaičiavimui, kokia 
kiekvieno kintamojo dispersijos dalis esant skirtingai laiko aprėpčiai paaiškinama skirtingų 
rūšių struktūriniais šokais. vadinasi, gali būti daroma išvada, kad skirtingi šokai daro 
skirtingą poveikį, kai laiko aprėptis yra skirtinga, bet makroekonominių kintamųjų visų 
pokyčių kiekis bendras.

2.1.4. VAR taikymai

var analizė taikoma labai skirtingiems kontekstams, įskaitant už makroekonomikos 
išeinančias sritis, tokias kaip finansų ekonomika. keletas makroekonominių taikymų 
aprašomi toliau.

Kokį poveikį daro pinigų politika? VAR, be abejo, svarbiausia yra monetarinei eko-
nomikai. tiksliau, ji taikoma nustatyti rinkiniui faktų, susijusių su pinigų politikos poveikiu. 
pinigų politikos šokai – centrinio banko reguliuojamos palūkanų normos (jav – federalinių 
fondų palūkanų normos, euro zonoje – fiksuotos atpirkimo sandorių palūkanų normos) 
po kyčiai – daro didelį poveikį tiek pinigų, tiek realiesiems kintamiesiems, nors šis poveikis 
gana lėtas ir linksta įgyti įgaubos formą (žr. pvz. 3 sk.). kaip minėta, c. a. simsas pi nigų 
po litikos poveikį nagrinėjo remdamasis penkiomis skirtingomis ekonomikomis ir nustatė 
keletą bendrų bruožų, bet kartu ir keletą skirtumų.

Kokį poveikį daro fiskalinė politika? vykstant 2008–2009 m. recesijai, pagrindinis 
eko nominės politikos vykdytojams kylantis klausimas buvo ekonomikos atsakas į lai-
ki nas vyriausybės išlaidas (ar laikiną mokesčių sumažinimą). tai sudėtingas klausimas, 
ir pa grįstas atsakymas, žinoma, turėtų paaiškinti ir tai, kaip, sakykime, išlaidos didėja 
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(kaip jų didėjimas finansuojamas), taip pat tai, kokių rūšių išlaidos didinamos. Bet ar yra 
kokių nors bendrų pamokų, kurias būtų galima išmokti, patikrinus praeities duomenis? 
kaip jau svarstyta kitomis aplinkybėmis, labai svarbu skirti vyriausybės išlaidų tikėtinus 
ir netikėtus pokyčius, t. y. struktūrinius (endogeninius) šokus ir (endogeninius) atsakus. 
jiems skirti pasiūlyta įvairių metodų. vienas iš jų – vertinti karines išlaidas, kurios 
neabejotinai pasižymi svarbia egzogenine dedamąja. kitas – vadinamasis pasakojamasis 
(narrative) metodas, kurį pirmieji pateikė c. D. romer ir D. H. romeris (1989). vis dėlto 
kai kuriuose dažniausiai cituojamuose moksliniuose darbuose ekonomikos reakcijai į 
išlaidas nustatyti taikoma var metodologija. Įtakingame o. j. Blanchardo bei r. perotti 
straipsnyje „Dinaminio vyriausybės išlaidų pasikeitimo poveikio ir mokesčių poveikio 
produkcijai empirinė charakteristika“ (An Empirical Characterization of the Dynamic 
Effects of Changes in Government Spending and Taxes in Output, 2002) VAR sudaroma 
iš trijų kintamųjų: vyriausybės išlaidų, mokesčių ir produkcijos. jame taikoma identifikacija 
yra pagrįsta žinojimu, kaip bendrieji mokesčiai reaguoja į pajamų pokyčius taikant tam 
tikrą mokesčių schemą, kitus pokyčius laikant fundamentaliaisiais fiskalinės politikos 
šokais. o. j. Blanchardo ir r. perotti gauti įverčiai rodytų, kad teigiami vyriausybės išlaidų 
šokai ir neigiami mokesčių šokai produkciją veikia teigiamai, šis poveikis yra ekonomiškai 
reikšmingas. tokio atsako dydis (dažnai apibūdinamas kaip fiskalinis multiplikatorius) vis 
dar yra aktyvių tyrimų taikant var metodus objektas.

Kas sukelia verslo ciklus? kita svarbi var pateikiamų rezultatų grupė yra susijusi 
su įsisenėjusiu klausimu, kas įsuka verslo ciklus. tiksliau kalbant, tyrėjai var metodus 
taiko patikrinti f. E. Kydlando ir E. C. Prescotto teiginiams, kad pagrindiniai veiksniai yra 
technologijos (našumo) pokyčiai. taikant skirtingas identifikavimo schemas, technologijos 
šokai lyginami su kitais, pavyzdžiui, pinigų politikos šokais. svarbią reikšmę turėjo 
c. a. sim so atlikti moksliniai darbai šia tema, ypač 1972 m. išspausdintas jo straipsnis 
„pi nigai, pajamos ir priežastingumas“ (Money, Income and Causality). C. A. Simsas nu-
statė, kad pinigų politikos pokyčiai sukelia pajamų pokyčius c. W. j. grangerio (1969) 
po žiūriu (pinigai „pagal grangerį skatina“ pajamas), ir taip parėmė monetaristų požiūrį*. 
vis dėlto dispersijos išskaidymas atskleidžia, kad taip paaiškinama tik gana maža bendro 
produkcijos pokyčio dalis, ypač ilguoju laikotarpiu. tai paskatino atsirasti daug aktyvių 
tyrimų, įkvėptų tiek realiojo verslo ciklo, tiek keinsistinių teorijų.

Eidamas šia kryptimi, J. Galí (1999), taikydamas var analizę, nagrinėjo technologijos 
šokus, palyginti su kitais šokais, ir rėmėsi ilgojo laikotarpio apribojimais identifikacijai. 
pasitelkęs labai paprastą 2 × 2 var, apimantį našumą ir visas dirbtas valandas, j. galí priėjo 
prie išvados, kad technologijos šokai daro palyginti ribotą, lyg ir intuicijai prieštaraujantį 
trumpalaikį poveikį. ši išvada padaryta ir daugelyje kitų darbų, todėl kilo svarstymų, ir 
jie plėtojami toliau, nes, palyginti su pagrindinėmis verslo ciklų svyravimų teorijomis, pa-
teiktas alternatyvus kalibravimo modeliams metodas. technologijos šokų, kuriuos, be 
abejo, tiesiogiai išmatuoti sunku, identifikavimas VAR modeliais taikant ilgojo laikotarpio 
identifikavimo apribojimus tapo svarbiu pastarojo meto verslo ciklų empirinių tyrimų posričiu. 

3. Pavyzdys: pinigų politika ir makroekonominė veikla

kad būtų galima atskleisti c. a. simso ir t. j. sargento pateiktus metodus, aptarkime 
paprastus, bet dažnai nagrinėjamus trijų kintamųjų makroekonominius modelius, 
apimančius infliaciją, produkciją ir nominaliąją palūkanų normą. palūkanų norma at-
sto vauja pinigų politikos kintamiesiems, o infliacija ir produkcija yra lemiamos privačių 
ūkio subjektų – namų ūkių ir įmonių. pirma, šį paprastą ekonomikos aprašą naudojame 
parodyti, kaip pinigų politikos šokus įprasta identifikuoti taikant c. a. simso pasiūlytą 
var metodologiją. impulso ir atsako analizė leidžia nustatyti palūkanų normos netikėtų 
pokyčių, sukeltų pinigų institucijos, dinaminį poveikį. antra, t. j. sargento pasiūlytas 
me todas taikomas aprašyti pinigų politikos režimo pokyčio, t. y. visiškai kitokio palūkanų 
normų parinkimo būdo, analizei. tam reikia sukurti tobulesnį ekonomikos modelį, pagal 
kurį struktūrinis vertinimas galėtų būti taikomas nustatyti giliesiems, nuo pinigų po-
litikos nepriklausantiems parametrams. taigi, struktūrinis modelis gali būti naudojamas 

*Euristiškai kintamasis x pagal 
grangerį skatina atsirasti kin-
tamąjį y, jei informacija apie 
ankstesnes x realizacijas leidžia 
y ateities realizacijas suprog-
nozuoti geriau, nei jos būtų su-
prognozuotos tik stebint y rea-
lizacijas praeityje.
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kaip laboratorija skirtingoms palūkanų nustatymo taisyklėms įvertinti. šiame skyriuje 
aptariamas pavyzdys atskleidžia ir tai, kaip t. j. sargento ir c. a. simso taikyti metodai 
yra susiję.

3.1. Monetarinė VAR analizė

Dabar panagrinėkime c. a. simso sukurtą trijų etapų metodą, var apibrėždami taip:
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čia p yra infliacijos lygis, y – produkcija, o i – nominalioji palūkanų norma. tarkime, kad 
visi šie kintamieji yra nuokrypiai nuo trendo, pavyzdžiui, produkcija iš tikrųjų atitinka ga-
mybos atotrūkį – pajėgumų panaudojimo matą*. praktikoje var būna pagrįsta geroku 
vėlavimų skaičiumi, bet taupumo sumetimais čia taikomas vienintelis vėlavimas.

kaip paaiškinta 2 skyriaus 1 poskyryje, var yra prognozavimo sistema, kurią galima 
įvertinti taikant įprastinius ekonominiais duomenimis grindžiamus metodus. taigi, 
gaunamų paklaidų laiko eilutės – vektorius ut – nenuspėjamos. tai prognozavimo paklaida, 
tačiau ji neatskleidžia fundamentaliųjų šokų, daromų ekonomikai. tiksliau, ut negali būti 
aiškinamas kaip egzogeniniai, centrinio banko sukelti šokai palūkanų normai.

kaip tada identifikuoti fundamentaliuosius šokus? kintamųjų išsidėstymas anksčiau 
pateiktoje sistemoje rodo rekursinę identifikaciją, dažniausiai taikomą pinigų politikos srities 
literatūroje. Daromos tokios prielaidos: 1) esamas šokas infliacijai yra tik struktūrinis, jie veikia 
infliaciją tuo pačiu laikotarpiu; 2) tuo pačiu laikotarpiu produkcija yra veikiama infliacijos 
šoko, taip pat produkcijos šoko; 3) palūkanų norma gali atsakyti į visus tris fundamentalius 
sistemos šokus, įskaitant ir fundamentalų šoką pačiai palūkanų normai. nors šios prielaidos 
ir gana griežtos, taikomosios makroekonomikos tyrėjų jos paprastai laikomos pagrįstomis, 
kai duomenys yra mėnesiniai (ar net ketvirtiniai), t. y. šios prielaidos gali rodyti skirtingiems 
kintamiesiems būdingą santykinį nepaslankumą, susijusį su informacijos tarp ūkio subjektų 
skirtumais, taip pat su prisitaikymo sąnaudomis. Darant tokias prielaidas, gaunama
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čia e yra struktūrinių šokų vektorius, o G struktūra yra įstrižainės struktūros, aprašytos 
2 lygtimi. Kadangi G yra apgręžiamoji matrica, apskaičiuoti struktūrinius šokus iš prog-
nozavimo paklaidų, gautų vertinant var, yra paprasta. G matrica gaunama tik iš sąryšio 
V G G= ′ , nes šios matricos lygtis prilygsta šešioms šešių nežinomųjų lygtims.

ką įvertintos pinigų politikos šokų laiko eilutės reiškia praktikoje? kaip pavyzdį pa nag-
rinėkime rezultatus, pateiktus L. j. christiano ir kt. (1999) darbe apie jav ekonomiką. šis 
dar bas, kuriame remiamasi vidutinio masto VAR modelio rekursine identifikacija, tinka 
kaip pavyzdys, nes jame dėmesys sutelkiamas į gamybą, infliaciją ir pa lūkanų normas. 
jis priimtinas ir tuo, kad autoriai pateikia aiškių sąsajų su struktūriniu makro ekonominiu 
modeliu, kuris yra modelio, aptariamo vėliau, išplėtota versija. L. j. chris tiano ir kt. darbe 
nubrėžiama laiko kryptis pagrindiniams makroekonominiams šokams ir kintamiesiems, 
kurie pagrįstai yra atsparūs identifikavimo schemai. maža to, vertinant skirtingas šalis pa-
aiškėja, kad schema yra gana panaši. 

Įvertintų impulso ir atsako funkcijų pasirinkimas matyti iš 2 paveikslo. jis atskleidžia, 
kaip federalinių fondų palūkanų normos padidėjimas veikia jav produkciją ir infliaciją. 
viršutiniame grafike pavaizduota, kaip trumpalaikės palūkanų normos padidėjimas (vienu 
standartiniu nuokrypiu) pamažu slopsta per maždaug šešis ketvirčius. toks šokas lemia 
sklandų išgaubos formos produkcijos sumažėjimą (žr. vidurinį pav.), ne tiesioginį atsaką į 
infliaciją, bet vėluojantį kainų lygio sumažėjimą (žr. paskutinį pav.). šie atsakai yra visiškai 
„sąlyginiai“ ir gali būti laikomi atvejo analizės dalimi, kai atvejis yra nenumatytas centrinio 
banko trumpalaikės palūkanų normos padidėjimas.

*Nors šie trys kintamieji ver-
tinami kaip nuokrypiai nuo 
trendo, kai kurie jų taikymuose 
gali būti nestacionarūs. Be kitų, 
ir 2003 m. nobelio ekonomi-
kos mokslų premijos laureatas 
c. W. j. grangeris atskleidė, 
kaip nestacionarūs kintamieji gali 
elgtis taikant VAR modelius. Šiuo 
klausimu taip pat žr. c. a. sims 
ir kt. (1990).
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po tokiomis išvadomis, kaip pavaizduota 2 paveiksle, slypi bendra infliacijos tikslą 
keliančių centrinių bankų praktika nustatyti palūkanų normą, infliaciją metams ar dvejiems 
numatant mažesnę nei riba. kaip matyti iš paskutinio paveikslo, dabartinio laikotarpio 
palūkanų normos šokas pirmaisiais keturiais ketvirčiais infliacijai turi mažai poveikio. 
rezultatai taip pat rodo akivaizdų kompromisą vykdant varžančiąją pinigų politiką: išlošis 
dėl mažesnės infliacijos ateityje turi nusverti nuostolį dėl mažesnės produkcijos artimesnėje 
ateityje. o vykdant skatinamąją palūkanų normų politiką didesnė produkcija artimiausioje 
ateityje turi nusverti didesnę infliaciją tolimesnėje ateityje.

2 pav. Įvertintas dinaminis atsakas į pinigų politikos šoką 

Pastaba: y ašis – palūkanų normos, produkcijos ir kainų lygio procentinis atsakas į vieno standartinio nuokrypio 
(0,72 punkto) federalinės palūkanų normos padidėjimą, x ašis – ketvirčiai.

Šaltinis: L. J. Christiano ir kt. (1999). 

tokios išvados, kaip pavaizduota 2 paveiksle, taip pat buvo plačiai naudojamos kuriant 
naujas makroekonomines teorijas. var įžvalgas turėtų perteikti bet kokia nauja pinigų 
politikos ir realiųjų kintamųjų teorija. teorijos ir empirikos sąsaja rodo, kad teorijos dažnai 
nagrinėjamos kaip (aproksimuotos) var reprezentacijos, nes taip jas nesunku lyginti su 
empirinėmis var studijomis.

3.2. Pinigų politikos režimo pokyčių analizė 

gavus praeities pinigų politikos netikėtų pokyčių ir jų vėlesnio poveikio ekonomikai 
įverčius, tenka spręsti dar sunkesnį klausimą – kaip nuolatiniai pinigų politikos pokyčiai 
keičia infliacijos, produkcijos ir palūkanų normos dinaminę elgseną. iššūkį kelia tai, 
kad tokie pinigų politikos pokyčiai gali paveikti įvertintus var koeficientus (F ir V), nes 
ekonomikos funkcionavimas, būtent namų ūkių ir įmonių lūkesčiai dėl ateities politikos, 
keičiasi. Čia ir prireikia t. j. sargento sukurto struktūrinio vertinimo metodo. išsamiau nu-
sakydamas, kaip veikia ekonomika, šis metodas leidžia išsiaiškinti, kaip būtent pasikeičia 
VAR koeficientai. 

panagrinėkime paprastą struktūrinį ekonomikos modelį. kad būtų kuo paprasčiau, 
pateikiamo modelio koeficientai neišvedami iš mikroekonominių pagrindų, nors apie 
tokio išvedimo rezultatus ir užsimenama toliau pateikiamoje išnašoje.

Modelio formulavimas. Laikantis ankstesnės sampratos, privataus ūkio nominalioji 
pusė aprašoma lygtimi, žyminčia infliacijos kryptį: 

π π π επ π πt E t t t y t ta E a a y= + + ++1 1– , .  (3)

šios lygties dešinės pusės pirmasis narys apima kainų formavimosi nukreiptumo į ateitį 
aspektą – E zt t+1 yra privačiojo sektoriaus lūkesčiai t laikotarpiu dėl bet kurio kintamojo 
zt+1*. Į lygtį įtraukus infliacijos lūkesčius, lygtis rodytų įmonių kainų nustatymą, kuris 
nukreiptas į ateitį, pavyzdžiui, įmonės nekeičia kainų kiekvienu laikotarpiu, taigi joms 
rūpi ateities paklausos sąlygos ir kitų įmonių kainos. antrasis narys apima infliacijos 
nukreiptumo į praeitį dedamąją, pavyzdžiui, susijusią su sutarčių indeksavimu. gamybos 
atotrūkis y taip pat veikia kainas (trečiasis narys), paprastai todėl, kad didelė gamyba 
sietina su didesnėmis gamybos ribinėmis sąnaudomis. galiausiai επ  yra egzogeninis šokas 
(dažnai vadinamas sąnaudų sukeltu šoku), t. y. atsitiktinis kintamasis**.

antra modelio lygtimi produkcija apibrėžiama taip:

yt  = −( ) +1 1b E yy t t  + b yy t−1+b i Er t t t−( )+π 1  + e y t, . (4)

*Siekiant paprastumo, ši ir kitos 
lygtys pateikiamos be pastoviųjų 
narių.
**kad duotume nuorodų apie 
3 lygties mikroekonominius pa-
grindus, tarkime, kad įmonės 
yra monopolinės konkurenci-
jos atstovai: kiekviena parduo-
da vieną netobulai pakeičia-
mų prekių įvairovės ekonomi-
nę gėrybę. Į jų gamybos funk-
ciją įtraukiama atsitiktinė darbą 
papildančios technologijos de-
damoji, funkcija bendra visoms 
gėrybėms ir yra didėjančios dar-
bo sąnaudų grąžos. keletas kai-
nų nelankstumo modelių numa-
to tokius philipso kreivės sąry-
šius, kaip apibūdinti 3 lygtimi. 
pavyzdžiui, tarkime, kad nusta-
tydama kainas kiekviena įmonė 
gali koreguoti savo kainas su ti-
kimybe 1 – q, bet, kai kainų ko-
regavimas įmanomas, jis yra vi-
siškai nukreiptas į ateitį ir mak-
simizuoja tikėtiną esamo pelno 
vertę (toks nustatymas pagrįstas 
g. a. calvo 1983 m. straipsniu). 
3 lygties atmaina, kai ap = 0, ga-
lioja kaip ištiesinimas pagal nuli-
nės infliacijos pastovią būseną, 
kai p yra vartojimo prekių įvairo-
vei tinkantis bendros kainos in-
deksas. Tokiu atveju lygties pa-
rametrai aEp ir ay gali būti už-
rašyti kaip giliau glūdinčių ele-
mentariųjų b, a, g ir q paramet-
rų išreikštinės funkcijos (expli-
cit functions), čia b atstovauja 
sub jektyviam vartotojo diskon-
to veiksniui (jis įmonės naudo-
jamas skaičiuojant esamą vertę), 
a – produkcijos elastingumui at-
sižvelgiant į darbo sąnaudas, o g 
yra vienalaikis skirtingų vartoja-
mųjų prekių pakeitimo elastin-
gumas. Atvejis, kai ap ¹ 0, sie-
tinas su išsamesne schema, su-
dėtingesne koregavimo prielai-
da, taikoma kainoms, arba su 
prielaida, kad kai kurios sutar-
tys dėl kainų indeksuojamos pa-
gal infliaciją. šokas ep gali atsto-
vauti įmonės antkainių pagal ri-
bines sąnaudas egzogeniniams 
pokyčiams.
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pirmasis tikėtino gamybos (atotrūkio) narys atsiranda todėl, kad gamyba, kaip ir kainos, 
iš dalies apibrėžiama kaip nukreipta į ateitį. taip galima užčiuopti ir smukimą, ypač 
vartojimo. kitas narys – nukreiptumo į praeitį (kai by > 0) gali būti susijęs su prisitaikymo 
sąnaudomis arba vartotojų pirmenybių įpročiais. trečias narys numato, kad produkcija 
neigiamai reaguoja į didesnę realiąją palūkanų normą (by < 0); i yra nominalioji palūkanų 
norma, o i E− π – realioji palūkanų norma. keliama mintis, kad dėl didelės realiosios 
palūkanų normos dabarties vartojimas yra mažiau patrauklus nei ateities vartojimas. 
produkcija apima ir atsitiktinį elementą e y, pavyzdžiui, atspindintį vartotojų polinkio į 
taupymą svyravimus*.

šio paprasto modelio ekonomika išbaigiama bendra pinigų politikos specifikacija – 
centrinis bankas nominaliąją palūkanų normą nustato pagal tayloro taisyklę: 

i c c yt t y t= +ππ + c ii t−1+ ,e i t , (5)

čia e i  yra pinigų politikos šokas. visi trys šios politikos taisyklės atsako koeficientai yra 
teigiami: cπ > 0 reiškia, kad centrinis bankas palūkanų normą pakelia, kai pakyla infliacija, 
cy > −0 – kad jis pakelia palūkanų normą didėjant produkcijai, o ci ≥ 0 – kad jis teikia 
pirmenybę švelniems palūkanų normos pokyčiams.

siekdami aprašyti makroekonominius svyravimus, tarkime, jog visi modelio parametrai – 
koeficientų vektoriai a, b ir c, yra žinomi. atsitiktiniai e šokai realizuojami per laiką, ir taip 
sukeliami produkcijos bei infliacijos, taip pat pinigų politikos svyravimai. šiame pavyzdyje 
koeficientai c yra pinigų politikos parametrai, o koeficientai a ir b perteikia pirmenybių, 
technologijos giluminius parametrus ir kitas nuo pinigų politikos nesikeičiančias aplinkos 
detales. kaip teigiama ** išnašoje 93 puslapyje ir * išnašoje šiame puslapyje, šie koe-
fi cientai gali priklausyti nuo nedidelio tokių parametrų skaičiaus. vektorius e laikomas 
ne prognozuojamu.

intuityviai lyg ir jaučiama, kad pinigų institucijos taikomos politikos taisyklės pokytis, 
sakykime, padidėjęs palūkanų normos jautrumas infliacijos lygiui (didesnė ap reikšmė), 
paveiks ekonomikos laiko eilučių savybes. Bet kaip būtent? analizuoti šią ekonomiką 
laike sunku dėl to, kad dabarties įvykiai priklauso nuo lūkesčių dėl ateities, bent jau tuo 
atveju, kai Et parodo bent kiek nukreiptos į ateitį, tikslingos elgsenos, t. y. žinojimo, kaip 
veikia ekonomika. pavyzdžiui, jei privačios įmonės t laikotarpiu susiformuoja lūkesčius 
apie kainą laikotarpiu t +1 ir tikisi, kad kainų susidarymo lygtis galios ir t +1 laikotarpiu, 
jų lūkesčiai atspindi tokį žinojimą. šiame pavyzdyje lūkesčių racionalumas reiškia būtent 
tai, kad lūkesčiai susiformuoja visiškai žinant 3–5 lygtis. taigi, įvykiai t laikotarpiu priklauso 
nuo įvykių t + 1, pastarieji – nuo įvykių t + 2 ir t. t. Iki pasirodant darbams apie ra cio na-
liuosius lūkesčius, šie buvo laikomi egzogeniniais ir automatiškai siejami su praeities 
reikš mėmis. pavyzdžiui, laukiama infliacija būtų laikoma pastovia arba lygia esamai inflia-
cijai. tai reiškia, kad rasti 3–5 lygčių sistemos sprendinį būtų paprasta, mechaniška už-
duotis. tačiau po tuo glūdėjo prielaida, kad pinigų politikos režimo pokytis nesukelia 
jo kio privačiojo sektoriaus lūkesčių atsako. tokia prielaida akivaizdžiai neįtikėtina, ypač 
kai ji taikoma pinigų politikai.

Modelio sprendinys ir tarplygtiniai apribojimai. kaip t. j. sargentas bandė išspręsti šią 
lygčių sistemą?** svarbus pirmasis žingsnis – bendrai apibūdinti tipinio tokios rūšies 
makroekonominio modelio sprendinį. pirmuosiuose darbuose – „pinigų paklausa hiper-
inflia cijos sąlygomis, kai lūkesčiai yra racionalūs“ (The Demand for Money during Hyper-
inflations under Rational Expectations, 1977), „racionalieji lūkesčiai, ekonometrinis 
egzogeniškumas ir vartojimas“ (Rational Expectations, Econometric Exogeneity, and 
Con sump tion, 1978), „Dinaminio darbo paklausos nustatymo vertinimas remiantis racio-
naliaisiais lūkesčiais (Estimation of Dynamic Labor Demand Schedules under Rational 
Expectations, 1978) – t. j. sargentas pasinaudojo faktu, kad tokių lygčių, kaip 3–5, 
struktūrai tinka „į ateitį nukreiptas“ sprendinys. taigi, dabarties kintamuosius t. j. sar-
gentas išreiškė kaip dabartinių ir tikėtinų ateities šokų e ir iš anksto nulemtų kintamųjų 
π t−1, yt−1 ir it–1 pasvertą (n begalinę) sumą, visiems svoriams priklausant nuo primityvių 
parametrų vektorių a, b ir c. kitas etapas darant išreikštines prielaidas apie šokų 
pasiskirstymą, pavyzdžiui, prielaidą, kad jie yra normaliai pasiskirstę, buvo pasirėmimas 

*nepaisant polinkių šoko ir nu-
sta tymo by = 0, nesunku 4 lygtį 
išvesti iš tipinio vartotojo optima-
laus vartojimo sąlygos. ši vadina-
moji Eulerio lygtis numato, kad 
vartojimo ribinio naudingumo 
šiandieninė vertė yra lygi diskon-
tuotai rytojaus vartojimo vertei, 
padaugintai iš taupymo grąžos: 

′( ) = ′( ) +
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 – tarp t ir t = 1 galiojusi 

bendroji palūkanų norma, o b – 
vartotojo diskonto veiksnys. 
Esant vienodo elastingumo nau-

dingumo funkcijai u c c( ) = −1 σ/ 

1−( )σ , čia s nustato tarplaikinį 
vartojimo pakeitimo elastingu-
mą, galima ištiesinti eulerio lyg-
ties logaritmą. kadangi uždaroje 
ekonomikoje, kai nėra investavi-
mo, vartojimas turi būti lygus 
produkcijai, realioji palūkanų 
norma turi būti nustatyta tokia, 
kad taupymas būtų lygus 0. ši 
sąlyga numato 4 lygtį. taigi, 
4 lygtyje b gali būti nustatomas 
kaip s funkcija. Kalbant apie 
antrąjį 4 lygties narį, pasakytina, 
kad 0yb ≠ , jei naudingumo 
funk cija yra vartojimo įpročių 
iš raiškos, kai praeities vartojimas 
turi įtakos dabarties naudingu-
mui. pirmųjų dviejų koeficientų – 

1− by  ir by – suma turi vienetinį 
apribojimą, nes daroma prielai-
da, kad dabarties ir praeities 
vartojimo naudingumas kartu 
yra homotetiniai.
**Savaime suprantama, T. J. Sar-
gentas bandė išspręsti ir vertino 
ne šį pavyzdinį modelį.
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statistiniais darbais apie laiko eilutes, rodančiais, kaip šios rūšies bendri procesai gali būti 
vertinami taikant didžiausio tikėtinumo metodus. Buvo keliamas tikslas įvertinti vektorius 
a, b ir c – giluminius kintamųjų i, p ir y bendrojo laiko eilučių proceso veiksnius. t. j. sar-
gentas pademonstravo, kad tai galima atlikti palyginti paprastai*. 

pagrindinė įžvalga buvo ta, kad struktūriniai parametrai atsiranda skirtingose sistemos 
lygtyse, o tai reiškia tarplygtinius apribojimus. T. J. Sargentas šiuos apribojimus pavadino 
racionaliųjų lūkesčių ekonometrijos „skiriamaisiais ženklais“, jie iki šiol yra pagrindinis 
šiuolaikinio vertinimo elementas. tokioms tiesinėms makroekonominėms sistemoms, kaip 
aprašytosios 1–3 lygtimis, t. j. sargentas taikė ir rekursinius metodus. 

siekiant perteikti metodo esmę ir trumpai aprašyti, kaip atsiranda tarplygtiniai 
apribojimai, pravartu pasitelkti rekursiją. tarkime, kad 1–3 lygčių sprendinys visais t įgytų 
tokią formą:

π πt
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čia F ir G yra 3 × 3 matricos. kaip anksčiau, F matricos narius ir liekanų Ge  stochastines 
savybes nesudėtinga įvertinti taikant įprastinius regresijų metodus.

vis dėlto įvertinti reikia ne F ir G matricas, o pamatinių parametrų vektorius a, b ir c. 
Tam reikia vienus atvaizduoti kitais. Jei y it t tπ[ ]′ pažymėsime xt, o ε ε επy t t i t, , , 

′ 
pažymėsime et, tai 6 lygtis bus x Fx Gt t t= +−1 ε . maža to, struktūrinės 3–5 lygtys gali būti 
užrašomos x Ax BE x Cxt t t t t t= + + ++ −1 1 ε **. Esant tokiam numanomam sprendimui, gali 
pasitaikyti toks atvejis, kad E x Fxt t+ =1 , nes šoko vektorius e  yra nenuspėjamas. Dėl to 
x Ax BFx Cxt t t t t= + + +−1 ε . Esant prielaidai, kad I A BF− −  egzistuoja atvirkštinė matrica, 
gaunama

x I A BF Cx I A BFt t t= − −[ ] + − −[ ]−
−

−1
1

1ε .

Taigi, ieškomas sprendinys tikrinamas I A BF C F− −[ ] =−1
. Tai ir yra tarplygtinis ap ri-

bojimas, čia A Bir  fundamentalieji parametrai reiškia apribojimus matricos F  koe fi-
cien tams.

Vertinant tokias lygtis, kaip x Fx ut t t= +−1 , kai u yra regresijos liekana, būtina paisyti 
apribojimų, teorijos numatomų F matricos koeficientams. Pavyzdiniame modelyje ap ri-
bojimai apima devynias aštuonių nežinomų parametrų (apimamų A, B ir C) lygtis. Be to, 
liekana Ge  apima kovariacijos matricą, turinčią šešis skirtingus elementus, taigi dėl 
GG I A BF I A BF′ = − −[ ] − −[( ) ′− −1 1] )  atsiranda dar šešios papildomos lygtys. e  vektoriaus 
kovariacijos matricą sudaro trys skirtingi elementai (nes trys šokai yra stochastiškai ne-
priklausomi), todėl atsiranda dar trys vertintini fundamentalieji parametrai. iš viso šį 
paprastą pavyzdį sudaro 15 lygčių ir 11 nežinomų parametrų. taigi, sistemą yra per iden-
tifikuota, jei tik neatsiranda tam tikrų sąlygų***. ją galima vertinti taikant didžiausio 
ti kėtinumo metodą, o modelio numatomi tarplygtiniai apribojimai gali būti tiesiogiai 
pa tikrinami taikant perteklinio identifikavimo testą. turint šiuos parametrų įverčius, įver-
tinami fundamentalieji šokai e.

kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad naujoji lygčių sistema (6) užrašoma kaip vektorinės 
formos autoregresija – ji yra var. tai toli siekianti įžvalga – struktūriniai modeliai išreiškiami 
kaip var****. šio pavyzdžio struktūrinį modelį paversti var galima per I A BF− −[ ]−1

, 
pri taikius tinkamų naujovių e  VAR liekanai u. esant tokiam struktūriniam modeliui, 
identifikavimo problema būtų rasti „teisingą“ G arba ekvivalentą – A, B ir F. todėl struk-
tūrinių šokų paieška taikant var yra glaudžiai susijusi su 3–5 lygčių sistemos giliųjų pa-
rametrų paieška. išties, jei pavyktų rasti A, B ir F, problema, kaip nustatyti fun da men-
taliuosius šokus e ,  būtų išspręsta. taigi, fundamentaliųjų šokų radimas var ir 3–5 lyg čių 
gi liųjų parametrų radimas yra glaudžiai susiję. 

Taip vertinant, pasakytina, kad T. J. Sargento pateiktas metodas apima specifinio 
ekonominio modelio pateikimą, įskaitant ir tiksliai nusakomą dinamiką (pateiktajame 
pa vyzdyje – kaip atsiranda vėlavimo nariai) bei struktūrinį šio specifinio modelio ver ti-
ni mą. c. a. simso pasiūlytas metodas yra alternatyva remtis ne tiek specifinio modelio 

*kalbant apie ** išnašoje 93 
pus lapyje ir * išnašoje 94 pus-
lapyje ap tartus naudingumo 
ir technologijos parametrus, 
pasakytina, kad keliamas tikslas 
įvertinti a, b, s ir q.
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**šios sąlygos apima matricų 
F, G ir A, B, C apgręžiamumą 
pu siausvyros (tam tikro) taško 
aplinkoje.
****pagal specifinį L. j. chris-
tiano ir kt. (1999) taikytą iden-
tifikavimo metodą, rekursinė 
iden tifikacija su apžvalgoje pa-
teikiamu paprastu struktūriniu 
modeliu nesuderinama. Kadangi 
lūkesčių operatorius atsiranda 
de šinėje lygties pusėje, G matri-
coje nėra nulių. vis dėlto autoriai 
teigia, kad, nors lūkesčiai yra es-
minis ekonominės veiklos veiks-
nys, ne visi ekonominės veiklos 
dalyviai turi vienodą informaciją. 
Paaiškindami tokius informacijos 
skirtumus, jie parodo, kaip rekur-
sinė identifikacija, kokia aprašyta 
anksčiau, yra visiškai suderinama 
su šio modelio plėtiniu.
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for mulavimu, kiek ištisa statistinių modelių klase. t. j. sargento pateiktam metodui rei kia 
patikimo ekonomikos modelio, o c. a. simso pateiktam metodui – patikimos iden tifikavimo 
schemos.

Daugelio šiuo metu susidomėjimą keliančių makroekonominių modelių iš pagrindų 
mikro ekonomika grindžiamos lygtys yra labiau netiesinės nei tiesinės. Dėl to sunkiau 
apibūdinti tarplygtinius apribojimus, o vertinimas yra sudėtingesnis nei anksčiau aptarto 
paprasto tiesinio pavyzdžio. Be to, šiuolaikinis vertinimas ne visuomet atliekamas taikant 
klasikinį didžiausio tikėtinumo metodą, dažniau taikomi Bayeso metodai. nors ir esama 
tokių skirtumų, atliekant empirinius tyrimus t. j. sargento darbų pagrindinėmis įžvalgomis 
vadovaujamasi iki šiol.

Skirtingi pinigų politikos analizės būdai. taikant aptartą modelį, pinigų politikos poveikis 
gali būti vertinamas dviem skirtingais būdais. vienas – vertinti laikinų pinigų politikos 
šokų, kaip specifinių e i t,  realizacijų (atsitiktiniai šokai, vadinamosios valdymo klaidos, šokai 
palūkanų normai), poveikį taikant tam tikrą pinigų politikos taisyklę, t. y. esant tam 
tikriems koeficientams ir,i ya a ap . pinigų politikos analizė taikant var metodologiją yra 
tokių pinigų politikos šokų, t. y. centrinio banko reguliuojamos trumpalaikės nominaliosios 
palūkanų normos netikėtų (privačiam sektoriui) pokyčių, tyrimas. impulso ir atsako 
diagramos naudojamos nustatyti, koks pinigų politikos šoko tiesioginis ir ateities poveikis 
makroekonominiams kintamiesiems.

kitas pinigų politikos vertinimo būdas yra politikos režimo pokyčių, t. y. užtrunkančio jos 
dėsningo atsako į ekonominius kintamuosius pokyčius, vertinimas. struktūriškai įvertinus 
modeliuojamą ekonomiką ir radus struktūrinių parametrų vektorių a ir b sprendinį, galima 
atlikti priešingos pinigų politikos eksperimentą – kaitalioti koeficientų vektorių c. Kalbant 
tiksliau, jei gilieji parametrai a ir b yra identifikuoti, keičiantis c jie bus pastovūs. tačiau 
matricas F ir G apibrėžianti redukuotoji forma, aprašanti duomenis, keisis, nes šios matricos, 
deja, priklauso nuo c. tai garsiosios Lucaso (1976) kritikos esmė*. pagal anksčiau apibūdintą 
vertinimo procedūrą šie F ir G pokyčiai yra aiškūs ir nuspėjami, nes jie kyla tik dėl tiksliai 
apibrėžto c poveikio redukuotajai formai. vadinasi, eksperimentai, atsižvelgiant į skirtingus 
pinigų politikos režimus, gali būti atliekami taip, kad Lucaso kritika negaliotų.

struktūrinis makroekonometrinis pinigų politikos analizės metodas ir var metodas 
buvo plėtojami lygiagrečiai, jie perteikia skirtingą požiūrį į valdžią sektorių, palyginti su 
privačiuoju sektoriumi. c. a. simsas pinigų politikos šokus laiko apgalvotais veiksmais, 
kurių privatusis sektorius negali numatyti (žr. sims 1987). kitaip tariant, centrinio banko ir 
privačiojo sektoriaus turima informacija nesutampa. taigi, pinigų politikos šokai gali būti 
lai komi apgalvotais veiksmais centrinio banko požiūriu, o privačiojo sektoriaus požiūriu 
jie laikytini nenuspėjamais.

klausimai, susiję su visuomenės nuostatomis dėl pinigų politikos ir Federalinio rezervų 
banko nuostatomis dėl jav ekonomikos veikimo, svarstomi ir naujesniuose t. j. sargento 
bei c. a. simso darbuose. kaip minėta, t. j. sargentas ir kt. (2006) tiesiogiai modeliuoja 
centrinio banko mokymąsi šiame procese ir bando daryti išvadą, kad XX. a. 7-ojo de-
šimtmečio pinigų politika buvo grindžiama pasaulietinėmis nuostatomis dėl phillipso 
kreivės, vėliau peržiūrėtomis**. kita vertus, c. a. simsas ir t. Zha (2006), formaliai ver-
tindami režimo pakeitimo modelį, randa kai kurių pinigų politikos pakeitimo įrodymų, 
tačiau tik kalbant apie šokus, o ne apie pinigų politikos pobūdį. nors šioje srityje atlikta 
drąsių tyrimų, vis dėlto tokie svarbūs klausimai dar ne visiškai išnagrinėti.

4. Kiti T. J. Sargento ir C. A. Simso darbai

t. j. sargentas ir c. a. simsas pinigų ir ekonominės veiklos sąryšį nagrinėja toliau. abu 
mokslininkai ypatingą dėmesį tebeskiria lūkesčių formavimuisi. šiuos tyrimus trumpai 
ap tarsime. makroekonomikai plačiąja prasme svarūs ir kiti, čia neatskleidžiami, t. j. sar-
gento bei C. A. Simso nuopelnai.

T. J. Sargentas ir patikima kontrolė. pastarąjį dešimtmetį L. p. Hansenas ir t. j. sargentas, 
atlikdami bendrus tyrimus, išplėtojo požiūrį į sprendimų priėmimą ir lūkesčių formavimąsi, 
žinomą kaip patikimos kontrolės teorija (žr., pvz., monografiją „patikimumas“ (Ro bust-

*Trumpai tariant, R. E. Lucasas 
darė išvadą, kad tyrėjui nėra 
ko tikėtis išanalizuoti politikos 
eksperimentų, jei ekonomiką 
aprašančios lygtys (F ir G) laiko-
mos neveikiamomis politikos (c), 
nes iš tikrųjų jos yra veikiamos. 
išeitis – nustatyti gilesnius, po-
litikai atsparius parametrus ( a ir 
b), kurie kartu su politika lemtų 
ekonomiką aprašančias lygtis.
**panašų metodą taiko ir 
G. E. Pri micieri (2006).
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ness), 2008). šis požiūris numato, kad namų ūkiai ir įmonės veikia kuo labiau vengdami 
ne apibrėžtumo dėl „tikrojo“ ekonomikos modelio, ir taip lūkesčių formavimasis pa pil-
domas nauju matmeniu. iš „inžinerinio“ pobūdžio darbų matyti, kad pagrindinė mintis 
yra ta, jog sprendimų priėmėjai ne tik vengia rizikuoti, bet ir nenusimano apie tikrąjį 
sto chastinį procesą, kuriantį neapibrėžtumą. maža to, jie yra labai atsargūs ir veikia taip, 
tarsi dalyvautų lošime prieš „gamtą“, kuri nuolatos siekia jiems pakenkti.

kalbant matematiniais terminais, pasakytina, kad sprendimų priėmėjas sprendžia maksi-
mino problemą, t. y. maksimizuoja savo tikslą („maksimum“) esant prielaidai, kad gamta 
parinks jam blogiausią išeitį („minimum“). ši elgsena rodo atsargumą, nes garantuoja aukštą 
apatiniąją sprendimo ribą. tokie lūkesčiai dėl ateities jau nėra objektyvaus neapibrėžtumo 
diktuojami lūkesčiai (racionalieji), jais veikiau parodomas pesimizmo laipsnis.

 C. A. Simsas ir racionalusis nedėmesingumas. alternatyvus požiūris į racionaliųjų lūkesčių 
formavimąsi – tiesiogiai modeliuoti subjektų sugebėjimų apribojimus gaunant informaciją. 
šis požiūris, paprastai vadinamas racionaliuoju nedėmesingumu, buvo pradėtas taikyti 
2003 m. c. a. simso straipsnyje „racionaliojo nedėmesingumo pasekmės“ (Implications 
of Rational Inattention) ir 2006 m. straipsnyje „racionalusis nedėmesingumas: išėjus už 
tiesinio kvadratinio atvejo ribų“ (Rational Inattention: Beyond the Linear-Quadratic Case). 
jis susijęs su ankstesniais finansų ekonomikos srities darbais, kuriuose numatoma, kad 
rinkos dalyvių turima informacija yra nevienoda. Finansų srities darbuose tai dažniausiai 
modeliuojama kaip subjektų gaunami skirtingi informacijos signalai. Dėl signalų išgavimo 
aplinkybių ir tam tikro rinkų netobulumo visa informacija neatskleidžiama, ji pasklinda 
po rinkos kainas (žr. grossman, stiglitz 1980).

racionaliuoju nedėmesingumu galima paaiškinti, kaip skirtingi subjektai veikia 
rem damiesi skirtingais informacijos rinkiniais. nėra taip, kad jiems būtų neprieinama 
informacija, tačiau ją išsiaiškinti brangu. c. a. simsas iš informacijos teorijos paima ma-
te matinę shannono sugebėjimų koncepciją ir parodo, kaip veikėjai optimaliai pasirenka 
signalus, kuriuos gaus ir pagal kuriuos vėliau veiks. informatyvesni signalai leidžia priimti 
geresnius sprendimus, bet jie ir brangiau kainuoja, ir subjektų sugebėjimas apdoroti in-
formaciją skirtingoms užduotims atlikti yra ribotas. taigi, nors informacijos gausu, sub-
jektus varžo jų sugebėjimas informaciją suvokti ir atsižvelgiant į ją veikti.

tokia tyrimų programa leistų daryti prielaidą, kad dėl racionaliojo nedėmesingumo lėtai 
keičiasi tiek kainos, tiek kiekiai; tai atskleidžia daug kas, kad ir aptartieji var metodai. 
ankstesni modeliai, pagrįsti įvairiomis prisitaikymo sąnaudomis, irgi gali pateikti tokį lė-
tumą, tačiau tik kainų arba tik kiekių. Dar viena įdomi įžvalga yra ta, kad kainų nustatymą 
optimizuojantys pardavėjai kainų nesirenka iš begalybės. jie gali jas pasirinkti iš nedidelio 
rinkinio, nes tai leidžia pirkėjams apdoroti informaciją arba patys pardavėjai susiduria su 
informacijos apdorojimo apribojimais. Darbai apie racionalųjį nedėmesingumą siūlo naują 
požiūrį į lūkesčių formavimąsi ir susidomėjimas jais didėja.

Išvados

t. j. sargentas ir c. a. simsas sukūrė metodus, kurie šiuo metu vyrauja atliekant dvipusio 
ryšio tarp pinigų, arba monetarinės, politikos ir makroekonomikos plačiąja prasme em-
pi rinius tyrimus.

t. j. sargentas yra šiuolaikinės struktūrinės makroekonometrijos pradininkas. jis at-
sklei dė, kaip apibūdinti ir vertinti šiuolaikinius makroekonominius modelius, remiantis tik 
mikroekonominiais pagrindais, ir savo metodo galią atskleidė daugybe taikymų. apskritai 
t. j. sargentas pradėjo empirinius lūkesčių formavimosi tyrimus. jis ne tik parodė, kaip 
aktyvius lūkesčius įtraukti į empirinius modelius, bet ir buvo tolesnių darbų apie lūkesčių 
formavimąsi, apimančių daug alternatyvų, įskaitant ir mokymąsi, pirmtakas. atlikdamas 
praeityje pasaulyje vyravusių infliacijos tarpsnių analizę, t. j. sargentas reikšmingai prisidėjo 
prie pinigų politikos tyrimų.

c. a. simsas yra var, kaip empirinės makroekonominės priemonės, pradininkas. var 
tapo priemone, būtina tiek taikomosios srities tyrėjams, tiek struktūrinės ekonometrijos 
atstovams. c. a. simsas pramynė kelius, kad var būtų taikoma kaip visuotinis metodas 
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tiriant visuminius makroekonominius rodiklius: aiškinant laiko eilutes, prognozuojant, 
at liekant pinigų politikos analizę. pradedant pirmaisiais, XX a. 8-uoju dešimtmečiu pa-
rašytais darbais, c. a. simsas daug prisidėjo, kad var metodologija būtų plėtojama to liau ir 
sėkmingai taikoma. analizė taikant var buvo naši priemonė identifikuojant šo kus tokiems 
kintamiesiems, kaip technologija ir pinigų politika, ir tiriant tokių šokų prie žastinį poveikį.

Dėl savo visuotinumo t. j. sargento ir c. a. simso atlikti tyrimai nėra tik svarbiausi makro-
ekonomikos tyrimai – be jų beveik neįmanoma įsivaizduoti jokios srities. švedijos na cio nali nio 
banko įstegta nobelio ekonomikos mokslų premija t. j. sargentui ir c. a. simsui 2011 m. 
suteikta už empirinius priežasčių ir poveikio makroekonomikoje tyrimus.
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