




„Tim‘as Jackson‘as pateikia įtikinantį pavyzdį, kodėl visuotinai priimtas ekonominis 
augimas neatnešė ir negali atnešti gerovės. Parodydami, kodėl taip yra, mes gauname 
įrankius, kuriais galime pradėti kurti ekonomiką, pagrįstą darniu vystymusi.“
Jan‘as Bebbington‘as, Šv. Andrėjaus universiteto Apskaitos ir darnaus vystymosi 

profesorius

„Tai gali tapti taip pat svarbu darniam vystymuisi, kaip ir Brundtlnad Pranešimas.“
Paulas-Marie Boulangeris, Darnaus vystymosi instituto direktorius 

„Tim‘o Jackson‘o knyga tiesiog pertvarko Vakarų visuomenės darbotvarkę. Tai 
radikalu ir esti labai laiku. Pasirinkimas aiškus – arba pertvarkyti kapitalizmą, kaip 
jis pataria, arba kovoti su mūsų senų metodų pasekmėmis.“
Bernie Bulkin‘as, Darnaus vystymosi komisijos komisaras klimato kaitai, ener-

gijai ir transportui, buvęs vadovaujantis British Petroleum mokslininkas

„Tai gyvybiškai svarbus, labai reikalingas ir laiku atliktas darbas, vertas didelio 
skaitytojų rato. Tai daugiau nei talentingas mokslo veikalas apie tikrai darnios 
ekonomikos vystymosi sunkumus. Tai taip pat svarbus indėlis į vis labiau neatidė-
liotiną diskusiją apie gero gyvenimo ir geros visuomenės esmę.“
Profesorius Colin‘as Campbell‘as, York‘o universiteto, sociologijos garbės pro-

fesorius 

„Ekonominis augimas ribotų išteklių planetoje yra nedarnus ir nepageidautinas 
dėl nesugebėjimo gerinti realų gerbūvį. Ko mums reikia – tai tikros gerovės be 
augimo. Kodėl mums tai būtina ir kaip tai gali būti pasiekta, įtikinamai išdėstyta 
šiame svarbiame darbe. Priimti siūlomas priemones – tai ne auka. Jas atmesti – tai 
paaukoti mūsų dabartinį ir ateities gerbūvį.“
Dr. Robert‘as Costanza, Gordon‘o ir Lulie Gund‘ų ekologinės ekonomikos 

profesorius ir Vermont‘o universiteto Gund‘ų ekologinės ekonomikos instituto 
direktorius

„Kursto valdininkišką mąstymą apie neįtikėtinus dalykus. Nemažas laimėjimas! 
Tikiuosi, jis sulauks rimto dėmesio, kokio ir nusipelno.“
Profesorius Herman‘as E. Daly, knygos „Stabili ekonomika“ (angl. Steady-State 

Economics) autorius ir Teisingo gyvenimo garbės premijos (Švedijos Nobelio 
premijos alternatyva; angl. Right Livelihood Award) laureatas 

„Kodėl sustabdyti augimą, net jei jis mus žudo, atrodo taip neįtikėtina? Tim‘as 
Jackson‘as drąsiai stoja prieš struktūrinį „Catch-22“*, kuris valdo šią beprotybę, 
ir šioje viltį teikiančioje knygoje siūlo, kaip mes galėtume pradėti kapstytis iš šio 
greitai save naikinančio kelio. Nepraleiskime progos!“
Dianne Dumanoski, knygų „Ilgos vasaros pabaiga“ (angl. The End of the Long 

Summer) autorė ir „Mūsų pavogta ateitis“ (angl. Our Stolen Future) bendraautorė

*Catch-22 – tai JAV autoriaus Joseph Heller juodo humoro, satyrinis ir isto-
rinis romanas, pirmą kartą išleistas 1961 metais (vertėjo pastaba).



„Būtina perskaityti kiekvienam, besidominčiam klimato kaita ir darnumu – drą-
si, originali ir visapusiška. Turime apibūdinti klestėjimą ir gerovę kitaip nei praei-
tyje, atskirti juos nuo BVP matuojamo ekonominio augimo. Knyga parodo, kaip 
turėtume pradėti vykdyti šią užduotį.“ 
Profesorius lordas Anthony Giddens‘as, Londono ekonomikos mokykla

„Tim‘as Jackson‘as sugriauna ekonomisto doktrinieriaus neapgalvotą užkeikimą, 
kad augimas yra panacėja. Knygos „Gerovė be augimo“ padrąsinanti ir jaudinanti 
tema yra ta, kad žmonija gali klestėti be augimo. Tiesą sakant, mes neturime kitos 
išeities. Mes taip perpildėme savo ribotą planetą, kad mūsų žaliavų šaltiniai ir 
atliekų sąvartynai yra sugadinti. Jackson‘o aiški ir praktinė vizija vadovauja be-
siskleidžiančiam De-Growth judėjimui su Jonathon‘u Porritt‘u, Peter‘iu Victor‘u, 
Herman‘u Daly ir Roefie Hueting‘u – visi 2009 metais.“
Dr. Robert‘as Goodland‘as, buvęs Pasaulio banko Aplinkos ir socialinių reikalų 

grupės patarėjas, 2008 m. Gamtosaugos ir gamtinių išteklių tarptautinės sąjun-
gos Coolidge‘o garbės medalio laimėtojas

„Tim‘as Jackson‘as „kerta“ per biurokratinį veidmainišką ir visko trokštantį 
mąstymą, atskleidžia mums, ko atsisakėme, kad pripažintume  – mes negalime 
išsaugoti tinkamos gyventi planetos ir tuo pačiu metu siekti tolesnio ekonominio 
augimo. Laikotarpiu, kai visos ideologijos patyrė nesėkmę, ši knyga aiškiai išdėsto 
vienintelės perspektyvios XXI a. politinės filosofijos pagrindus.“
 Clive‘as Hamilton‘as, knygos „Augimo fetišas“ (angl. Growth Fetish) autorius, 

Taikomosios filosofijos ir visuomeninės etikos centro visuomeninės etikos pro-
fesorius, Australija

„Nulinis augimas yra ne tik būtinas. Jis neišvengiamas ir išstums savanaudišką 
kapitalizmą. Šioje puikioje analizėje Tim‘as Jackson‘as apnuogino sistemą krizėje 
ir nušvietė tolesnį kelią.“
Oliver‘is James‘as, knygos „Affluenza“ autorius

Jei norite suprasti, kodėl dabartinė į augimą orientuota ekonomika nepasiteisina, 
tuomet skaitykite šią knygą. Tai ryškiausias ir svarbiausias indėlis, įrodantis, kad 
laikas persvarstyti augimo ekonomiką, kad gyventume su maža anglies emisija, be 
skurdo ir vieningos planetos gyvenimą, kurio mums visiems reikia ir kurio norime.“
Alan‘as Knight‘as, įmonės „Vienintelė gyvenanti planeta“ (angl. Single Planet 

Living) įkūrėjas*

„Begalinis augimas ribotų išteklių planetoje ar nuolatinis kankinantis nuosmu-
kis – abu reiškia sunkią ateitį. Čia yra išdėstyti kai kurie efektyvūs žingsniai link 
vilčių teikiančios alternatyvios išeities!“
Bill‘as McKibben‘as, knygos „Gilioji ekonomika“ (angl. Deep Economy) autorius

*Single Planet Living dr. A. Knight‘as įkūrė 2006 m. Jos tikslas – padėti or-
ganizacijoms sukurti strategijas, kurios realiai prisidėtų prie darnaus vystymosi 
(vertėjo pastaba).



„Mes buvome sužavėti, kai profesorius Jackson‘as kalbėjo mūsų liepos mėnesio 
pasitarime Lloyd‘o bankų vyriausioje valdyboje Londone. Jis patvirtino daugelio 
JK Verslo taryboje darniam vystymuisi (BCSD-UK) jausmus, kad veikla, kaip 
įprasta, nėra išeitis. Jo aiškus ir glaustas kvietimas suprasti, kas laikoma geru įpro-
čiu, yra tinkamas ir pateiktas laiku.“
David‘as Middleton‘as, vyriausiasis vykdomasis pareigūnas, JK Verslo taryba 

darniam vystymuisi

„Gerovėje be augimo“ viskas pasakoma informatyviai, aiškiai, įkvepiančiai, kritiš-
kai ir konstruktyviai, pradedant nuo labai neramios, nedarnios ir neteikiančios 
pasitenkinimo ekonomikos, kurią dabar turime, iki aiškaus pasiūlymų derinio eiti 
link darnios ekonomikos ir visaverčio gyvenimo pateikimo.“
Richard‘as Norgaard‘as, Kalifornijos universitetas, Berklis

„Augantis vartojimas negali būti darnus dėl klimato kaitos, energijos stygiaus, so-
cialinės ir psichologinės žalos. Šiuo įtikinamu argumentu Tim‘as Jackson‘as parodo, 
kaip neatidėliotina pagalvoti, kas galėtų pakeisti tokią padėtį ir ką reikia daryti.“
Avner‘is Offer‘is, Oksfordo ekonomikos istorijo profesorius, knygos „Turtų 

problema“ (angl. Challenge of Affluence) autorius

„Jaudinantis ir laiku. Tai geriausias bandymas, kokį mačiau, išdėstyti ekonominio 
augimo transdisciplinarinę kritiką su ekonomine teorija pagrįstais nurodymais.“
Ronan‘as Palmer‘is, Aplinkos agentūros vyriausiasis ekonomistas 

„Tim‘o Jackson‘o knyga yra stiprus intelektualus iššūkis ekonominei ortodok-
sijai, nesusijusiai su realiu fizinių apribojimų, pasaulinio atšilimo ir nykstančių 
naftos rezervų pasauliu. Tai stebėtinai tikslu, atvira ir teikia vilčių.“
Anna Pettifor, naujosios ekonomikos fondo bendradarbė ir „Naujo žaliojo po-

litikos kurso“ (angl. Green New Deal) bendraautorė

„Idėja, kad šiandieninis, vartojimu pagrįstas, ekonominio augimo modelis užtikrins 
darnius, teisingus ir tinkamus gyvenimus devyniems milijardams žmonių nuo dabar 
iki 2050  m., yra tiesiog juokinga. Mes beveik nuskurdinome planetą eidami tuo 
keliu, kai joje buvo tik vienas milijardas gyventojų. Visų pagrindinių partijų atsisaky-
mas bent jau pripažinti šią nenuginčijamą realybę, leisti pavieniui nagrinėti to pase-
kmes, yra gėdingas. Po ilgo laiko knyga „Gerovė be augimo“ yra pirmoji, kalbanti apie 
šiuolaikinės politikos pagrindą sudarantį pasitenkinimą, nesąžingumą ir pateikianti 
puikią, įtikinamą ypatingos diskusijų apie augimą svarbos priežastį.“
Jonathon‘as Porritt‘as, buvęs JK darnaus vystymosi komisijos pirmininkas

„Dėl dviejų susijusių krizių – ekologinės ir ekonominės – dabar skausmingai akivaiz-
du, kad Tim‘o Jackson‘o ir jo komisijos darbas tapo būtinai reikalingas. Naujausi tyri-
mai ir toli siekianti vizija, kurią pateikia Jackson‘as, jau pradėjo iš naujo apibrėžti dis-
kusiją apie tai, kaip užtikrinti žmonių ir žemės ateities gerbūvį. Būtina perskaityti.“
Juliet Schor, knygos „Pilnatvė: Naujoji tikrosios prabangos ekonomika“ (angl. Plenitu-
de: The New Economics of True Wealth) autorė, Bostono kolegijos sociologijos profesorė



„Kai reikia išsklaidyti įtampą tarp aplinkos ir ekonomikos, šūkis turėtų būti „ma-
žiau yra daugiau“. Jei norite sužinoti, kaip galėtume būti sveikesni, turtingesni ir 
daug protingesni, turėtumėte perskaityti šią knygą.“
Molly Scot Cato, Žaliosios ekonomikos lektorė, Kardifo valdymo ir ekonomi-

kos mokyklos atstovė Žaliajai partijai

„Tai geriausias finansinės krizės ir visuomenės padėties įvertinimas, kokio seniai 
nebuvau skaičiusi. Tai reali padėtis, kurioje esame, tačiau ne beviltiška. Knyga 
apie tai, kaip galime pakeisti pasaulį, kad gyventume darniau, teisingiau ir geriau. 
Nuostabu, kad dėl reikalingų pokyčių tapsime laimingesni.“
Clare Short, Parlamento narė 

„Nepaisant ekonominės krizės, Tim‘as Jackson‘as parašė svarbiausią knygą, kokia 
tik dabar galėjo būti parašyta. Ekonominis augimas gali būti pasaulietinė pasaulio 
religija, tačiau, kaip Jackson‘as iškalbingai aprašo, šiandien tai jau yra silpstanti 
dievybė – nesėkminga daugeliui pasaulio žmonių, sukelianti daugiau problemų nei 
jų išsprendžianti. Ekonominis augimas ardo aplinką, kursto nuožmią tarptautinę 
energijos ir kitų išteklių paiešką, laikosi ant dirbtinio vartotojiškumo, nepatenkina 
pačių svarbiausių žmogiškųjų poreikių. Todėl Jackson‘as kviečia mus ne tik atstatyti 
ekonomiką, bet iš naujo ją sukurti, pasiekti tikrą gerovę be augimo. Šioje novatoriš-
koje knygoje Jackson‘as pateikia drąsią darbotvarkę sistemai pakeisti.“
James‘as Gustave‘as Speth‘as, knygos „Tiltas ant pasaulio krašto: kapitalizmas, 

aplinka ir perėjimas nuo krizės į darnų vystymąsi“ (angl. The Bridge at the Edge 
of the World: Capitalism, the Environment and Crossing from Crisis to Sustaina-
bility) autorius

„Mes gyvename ribotų išteklių planetoje, bet su nesibaigiančiais poreikiais. Žmo-
nių norai, politinė nauda ir intelektualinis inertiškumas viršija planetos ribas. 
Tim‘as Jackson‘as daro pažangą išdėstydamas kelio ženklus link darnesnės ateities. 
Ar turėsime drąsos pasukti į mažiau išmintą kelią? Jei ne dabar, tai kada?“
Camilla Toulmin, Tarptautinio aplinkos ir vystymosi instituto direktorė

„Tai yra viena iš puikiausių analizių, kokias tik mačiau. Tai apgalvotas, konkrečiai 
veikti orientuotas šedevras, ieškantis, kaip įveikti pasipriešinimą ateities užduotims.“
Arnold‘as Tukker‘is, Taikomųjų mokslų tyrimų Nyderlandų organizacija

 „Ar galime pasiekti gerovę be augimo, ar mums dar to reikia? Tai vienas funda-
mentalių mūsų laikų klausimų. Tim‘o Jackson‘o knyga aiškiai parodo, kaip mūsų 
užsidegimas vartojimui sukelia griaunančius padarinius, ir atveria potencialą nau-
jam vartotojiškumo modeliui, kuris pristato darnesnį pasaulį.“
Chris‘as Tuppen‘as, vyriausiasis Britų telekomo tarnautojas darnumo reikalams
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Ši knyga buvo parašyta, kai aš ėjau ekonomikos komisaro par-
eigas Darnaus vystymosi komisijoje (DVK*, 2009). Ataskaitą para-
šiau pasiūlius buvusiam pirmininkui Jonathon‘ui Porritt‘ui. Jonat-
hon‘as padrąsino mane įsipareigoti DVK, labai daug prisidėjo prie 
mano darbų per daugelį metų. Už visa tai esu jam labai dėkingas. 

Prie šio darbo taip pat prisidėjo Surrey universiteto Gyvense-
nos, vertybių ir aplinkos tyrimo grupės (GVATG) entuziastingų, 
talentingų žmonių komanda, atliekanti su šiuo pranešimu susiju-
sius tyrimus. Jų tyrimų rezultatais remiasi šis pranešimas ir aš esu 
dėkingas jiems už tolesnę intelektualinę pagalbą. Taip pat dėko-
ju už Ekonominės ir socialinės tyrimo tarybos finansinę pagalbą 
(subsidijos nr. RES-152-25-1004), kuri leidžia tęsti darbą. Aš labai 
dėkingas Gemma‘i Cook, GVATG administracijos koordinatorei, 
kuri drąsiai priėmė darbo krūvio iššūkį ir palaikė savo gera nuotai-
ka per visą knygos rašymo laikotarpį.

Nors parašytas kaip monografija, šis darbas remiasi milžiniška 
tyrimų baze. Ypač plačiai pasinaudojau darbo programa Kitaip 
apibrėžta gerovė (angl. Redefining Prosperity), kuri DVK buvo su-
kurta per pastaruosius penkerius metus (žr. 1 priedą). Per šį laiko-
tarpį mano buvę ir esami bendradarbiai komisijos nariai – Jan‘as 
Bebbington‘as, Bernie Bulkin‘as, Lindsey Colbourne, Anna Cote, 
Peter‘is Davies‘as, Stewart‘as Davies‘as, Anna Finlayson, Tess‘as 
Gill‘is, Alan‘as Knight‘as, Tim‘as Lang‘as, Alice Owen, Anne Pwer, 

* DVK – Darnaus vystymosi komisija (vertėjo pastaba).
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Hugh‘as Raven‘as, Tim‘as O’Riordan‘as, Waheed‘as Saleem‘as ir 
Becky Willis – nešykštėjo savo laiko, dalyvavo seminaruose, patei-
kė kritinius komentarus ir recenzavo įvairius šio dokumento pro-
jektus. 

Ypatingos padėkos skiriamos tiems, kurie tiesiogiai prisidė-
jo prie seminarų apie gerovę rengimo nuo 2007 m. lapkričio iki 
2008 m. balandžio. Tarp prisidėjusiųjų buvo Simone d’Alessandro, 
Frederic‘as Bouder‘is, Madeleine Bunting, Ian‘as Christie, Her-
man‘as Daly, Arik‘as Dondi, Paul‘as Ekins‘as, Tim‘as Kasser‘is, Mi-
riam Kennet, Guy Liu, Tommaso Luzzati, Jesse Norman, Avner‘is 
Offer‘is, John‘as O’Neill‘as, Elke Pirgmaier, Tom‘as Prugh‘as, Hilde 
Rapp, Jonathan‘as Rutherford‘as, Jill‘as Rutter‘is, Zia Sardar, Kate 
Soper, Steve‘as Sorrell‘as, Nick‘as Spencer‘is, Peter‘is Victor‘as, De-
rek‘as Wall‘as, David‘as Woodward‘as ir Dimitri Zenghelis.

Dauguma kitų kolegų, draugų padėjo ir patarė – kartais net pa-
tys to nežinodami! Ypatingos padėkos vertas Colin‘as Campbell‘as, 
Mick‘as Common‘as, Brian‘as Davey, Andy Dobson‘as, Angela 
Druckman, Ian‘as Gough‘as, Bronwyn‘as Hayward‘as, Colin‘as Hi-
nes‘as, Fritz‘as Hinterberger‘is, Lester‘is Hunt‘as, Nic‘as Marks‘as, 
Frances O‘Grady, Ronan‘as Palmer‘is, Miriam Pepper, Ann Pet-
tifor, Alison Pridmore, Rita Trattnig, Chris‘as Tuppen‘as, John‘as 
Urry ir David‘as Wheat‘as.

Didelės padėkos skiriamos DVK sekretoriatui, kuris tiesio-
giai prisidėjo rengiant seminarus ir išleidžiant originalią ataskaitą. 
Sue Dibb, Sara Eppel, Ian‘as Fenn‘as, Andrew Lee, Andy Long‘as, 
Rhian‘as Thomas, Jacopo Torriti, Joe Turrent‘as ir Kay West‘as 
buvo nuolatiniai patarimų ir pagalbos šaltiniai. Aš labai dėkingas 
Victor‘ui Anderson‘ui, kurio patyrimas buvo labai reikalingas per 
visą Kitaip apibrėžtos gerovės projektą.

Pagaliau aš dėkingas leidyklos „Earthscan“ kolektyvui (ypač 
Camille‘ei Bramall, Gudrun‘ai Freese, Alison Kuznets, Veruschka‘i 
Selbach ir Jonathan‘ui Sinclair‘ui Wilkson‘ui) už jų kantrybę, para-
mą ir neribotą entuziazmą projektui.
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Knygos „Gerovė be augimo“ autoriaus 
pratarmė vertimui į lietuvių kalbą

Jau praėjo daugiau nei dveji metai, kai pirmąkart anglų kalba 
buvo išleista knyga „Prosperity without Growth“ („Gerovė be au-
gimo“). Ši knyga yra paremta pranešimu, kurį parašiau būdamas 
Darnaus vystymosi komisijos Ekonomikos komisaru. Kadangi 
pati komisija buvo oficialus patariamasis organas, tai buvo bene 
arčiausia, kiek Vakarų vyriausybė kada nors priartėjo prie abejonės 
dominuojančia nesibaigiančio ekonominio augimo ekonomine pa-
radigma.

Vargu, ar ji galėjo pasirodyti dar nepatogesniu vyraujančiai vy-
riausybei laiku. Pats pranešimas buvo pateiktas tą pačią 2009 metų 
balandžio savaitę, kuomet tuometinis ministras pirmininkas Gor-
don‘as Brown‘as pakvietė G 20 vadovus į Londoną aptarti eko-
nominio augimo skatinimą. Kaip lengva tai atrodė tuomet! Krizė 
tęsėsi dar tik keletą mėnesių. Viskas, ko reikėjo augimui, tai stiprus 
spyris į pasturgalį ir reikalai būtų greitai grįžę į normalias vėžes.

Esant tokioms aplinkybėms, pranešimo, pavadinto „Gerovė 
be augimo?“ (netgi su originaliu klaustuku pavadinime), buvimas 
buvo labai nepatogus JK vyriausybei. Pirmoji reakcija be tam tikro 
neoficialaus nepritarimo buvo viltis, kad keliantis nerimą praneši-
mas paprasčiausiai bus pamirštas. Pradžioje atrodė, kad ši strategija 
gali pasiteisinti. Pranešimo pasirodymas sulaukė labai nedaug dė-
mesio tiek politikoje, tiek žiniasklaidoje.

Pratarmės
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Bet tuomet gana lėtai nutiko keistas dalykas. Pranešimas įgavo 
vos ne virusinį poveikį. Per kelias savaites jis tapo sparčiausiai atsi-
siunčiamu pranešimu, kokį tik komisija kada nors buvo pateikusi. 
Iki pataisytos knygos išleidimo anglų kalba 2009 m. lapkritį pra-
nešimas sudomino netikėtą auditoriją tarp neįprastai įvairių inte-
resų grupių – žinoma, aplinkosaugos lobistų; taip pat ir pramonės 
lyderių, skurdo aktyvistų, religinių grupių, besivystančio pasaulio 
ekonomistų, literatūrinių bendruomenių ir, kas galbūt labiausia 
keista, finansų analitikų. Politikai nebuvo linkę abejoti vyraujančia 
paradigma. Tačiau jiems buvo vis sunkiau atmesti argumentus.

Dar sunkiau buvo atmesti pačią finansinę krizę. Pirmasis en-
tuziazmo proveržis, kad išlaidų skaitinimas gali padėti pasauliui 
atsikratyti nuosmukio, pasirodė pernelyg optimistiškas. Vis labiau 
aiškėjo, kad finansinė krizė nebuvo nesąžiningo elgesio ar nepalan-
kių aplinkybių pasekmė. Ji buvo būdinga sistemai.

Ekonomika, kurios stabilumas priklauso nuo be perstojo didė-
jančios vartojimo paklausos, yra tiek struktūriškai, tiek ekologiškai 
trapi. Didėjanti paklausa reiškia didėjančią skolą. Kai skolos tapo 
blogomis arba „nuodingomis“, sistema žlugo. Vyriausybės skyrė 
trilijonus dolerių bankams gelbėti ir vėl skatinti pasaulinę ekono-
miką. Tačiau biudžetinės išlaidos, finansuojamos per vyriausybės 
skolinimąsi, tik dar labiau pagilino krizę. 

Ypač euro zonoje viena šalis po kitos susidūrė su augančiu defi-
citu, sunkiai valdoma valstybine skola ir pablogėjusiais kreditingu-
mo reitingais. Griežto taupymo politikai, įvestai siekiant apsaugoti 
kreditingumo reitingus, nepavyko išspręsti pagrindinių ekonomi-
nių problemų. Dar blogiau, ji sukėlė naujas socialines problemas. 
Socialinių investicijų atitraukimas suformavo vis labiau nerims-
tančią visuomenę. Protestai prieš vyriausybės vykdomą politiką 
sukėlė neįprastą smurto bangą visoje Europoje. Londone šių metų 
rugpjūtį plėšikavimo šėlsmas paliko gatvėse chaosą ir nevaldomai 
degančius pastatus. Ne visi šie neramumai gali būti priskirti po-
litiniams protestams. Tačiau neteisybė, gelbstint krizės kūrėjus jų 
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aukų sąskaita, tapo visiems aiškiai matoma. Sąlygos didesniems 
socialiniams neramumams dabar yra akivaizdžios. Tačiau viena iš 
oficialių politikos mantrų vis dar lieka bet kokia kaina atgaivinti 
augimą.

Einšteinas kadaise pastebėjo, kad mes negalime išspręsti pro-
blemų naudodami tą patį mąstymą, kurį naudojome joms sukur-
ti. Šis pastebėjimas dar niekada nebuvo toks aktualus. Tiesa, kad 
ekonomikos stabilumas yra svarbus. Tiesa, kad darbai yra svarbūs. 
Žmonių pragyvenimo šaltiniai yra svarbūs. Tačiau įprastinė augi-
mu pagrįsta ekonomika žlunga pagal visus šiuos punktus. Būtinas 
fundamentalesnis pagrindinio modelio pervertinimas.

„Gerovė be augimo“ nepateikia atsakymų į visus šiuos sudė-
tingus klausimus. Ji neišsprendžia visų pagrindinių šiuolaikinės 
ekonomikos problemų. Tai nėra vienintelė knyga, kuri kada nors 
kritiškai pažvelgė į augimo dilemą. Bet aš tikiu, kad jos bandymas 
surinkti visus argumentus ir nurodyti aiškią eigos kryptį išlieka 
toks pat aktualus dabar, koks buvo ir prieš trejus metus. Galbūt 
net aktualesnis.

Jos esminė įžvalga yra ta, kad gyventi gerai ribotų išteklių pla-
netoje nereiškia tiesiog vartoti vis daugiau daiktų. Tai taip pat ne-
reiškia kaupti vis daugiau skolų. Gerovė bet kuria reikšmine šio 
žodžio prasme išreiškia mūsų gyvenimų ir santykių kokybę, mūsų 
bendruomenių atsparumą ir mūsų asmeninio ir kolektyvinio reikš-
mingumo prasmę. Gerovė reiškia viltį – dėl ateities, dėl mūsų vai-
kų, dėl mūsų pačių. Tai užduotis, kuria verta užsiimti.

Tim‘as Jackson‘as
Londonas, 2012 m. sausis
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Herman‘o E. Daly pratarmė
Esminė augimo aksioma, griežtai suformuluota Kenneth‘o 

Boulding‘o, yra tokia: „Kai kas nors auga, jis tampa didesniu!” Kai 
ekonomika auga, ji tampa didesnė. Taigi, mielas ekonomiste, kai 
ekonomika auga, (a) kas būtent tampa didesniu? (b) Kokio dydžio 
ji dabar yra? (c) Kokio dydžio ji galėtų tapti? (d) Kokio dydžio ji tu-
rėtų būti? Atsižvelgiant į tai, kad ekonominis augimas yra svarbiau-
sias visoms valstybėms, galima būtų tikėtis, kad šiems klausimams 
bus skirtas didesnis dėmesys visuose ekonomikos vadovėliuose. Iš 
tikrųjų, klausimai (b), (c) ir (d) visiškai nekeliami, o (a) atsakoma 
nepatenkinamai. Gerovė be augimo įneša didelį indėlį, kad užpildy-
tų šią spragą. Atsižvelgiant į ekonomistų - teoretikų ilgalaikės vei-
klos rezultatų stebinantį nereikšmingumą, tikriausiai nenuostabu, 
kad šios knygos ištakos yra vyriausybėje. 

Tad, kas gi auga? Pirmiausia BVP, metinis parduodamų pre-
kių ir paslaugų srautas. Bet taip pat yra ir medžiagų srautas (angl. 
throughput) – naudingų medžiagų bei energijos iš aplinkos šaltinių 
apykaitos srautas per ekonomikos posistemę (gamybą ir vartojimą) 
iki jų sugrąžinimo atgal į aplinką atliekų pavidalu. Ekonomistai 
susitelkė ties BVP ir iki šiol nepaisė medžiagų srauto. Bet būtent jis 
yra labiausiai tinkamas matas ekonomikos dydžiui įvertinti. Kiek 
didelis yra ekonomikos varomas metabolinis srautas lyginant su 
gamtiniais ciklais, regeneruojančiais išeikvotus išteklius, absorbuo-
jačiais jos atliekas ir teikiančiais daugybę kitų gamtos paslaugų? At-
sakymas būtų, kad ekonomikos posistemis dabar prilygsta ekosis-
temos, kuri jį palaiko, dydžiui. Kokio dydžio ekonomika turi būti, 
kad per trumpą laiką apimtų ir suardytų ekosistemą? Atrodo, kad 
nutarėme atlikti šį eksperimentą tam, kad empiriškai pagrįstume 
atsakymą! Kokio dydžio turėtų būti ekonomika, koks optimalus 
jos mastas ekosistemos atžvilgiu? Jei būtume tikri ekonomistai, su-
stabdytume medžiagų srauto augimą prieš tai, kai jo sukeltos pa-
pildomos aplinkos ir socialinės išlaidos viršys papildomus gamybos 
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pelnus, kuriuos jis gamina. BVP mums nepadeda išsiaiškinti šio 
dalyko, kadangi jis greičiau pagrįstas išlaidų ir pelno sujungimu 
į „ekonominį aktyvumą“ nei jų skirtumų palyginimu. Kai kurios 
valstybės praleido šią optimalią pakopą ir perėjo į neekonominio 
augimo mastą, kuris akumuliuoja nepriteklių greičiau negu papil-
do turtą. Kai tik augimas tampa neekonominis, pagrįstas tolesniu 
didėjimu, mes pradedame skursti. Todėl jis negali būti kovos su 
skurdu priemonė. 

Dažnai tvirtinama, kad turto augimas gali tęstis be tolesnio me-
džiagų srauto augimo ir dėl jo kylančio išeikvojimo ir taršos. Tai 
labai puikiai aptariama šios knygos skyreliuose „Santykinis atsieji-
mas“ ir „Visiškas atsiejimas“. Tačiau tarkime, kad priešingai mūsų 
patirčiai visiškas BVP atsiejimas nuo medžiagų srauto technologijų 
dėka tampa įmanomas. Ar tai nesuteiktų daugiau priežasčių, dėl 
ko reikėtų riboti medžiagų srautus, nes jis, atrodo, daugiau nebus 
reikalingas turtui generuoti, tačiau neabejotinai išlieka brangus 
aplinkos atžvilgiu? Ekonomikos augimo išsaugojimas, apeliuojant 
į bekūnį ar sudievintą BVP, yra besąlygiška kapituliacija Jackson‘o 
pateiktam atvejui. 

Tačiau leiskite man čia ir sustoti  – mano ketinimai buvo tik 
sužadinti skaitytojo apetitą šiam svarbiam darbui, o ne jį apiben-
drinti!

Herman E. Daly
Merilendo universiteto profesorius, Visuomeninės politikos 

mokykla 
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Bill‘o McKibben‘o pratarmė
Bet kuris pasakų skaitytojas žino, kad kerus sunku panaikinti, 

ypač jei ilgai buvo jais žavėtasi. 
Prieš keletą šimtmečių ekonomikos augimas buvo tikrai ke-

rintis. Nors jis sukeldavo problemų, bet jas nusverdavo nuolatinė 
pažanga daugelyje sričių. Kerai pradėjo sklaidytis dar 1960 m. ir 
1970 m. pradžioje, kai Rachel‘ė Carson šiek tiek sumažino mo-
dernumo spindesį, aplinkosaugininkai ir ekonomistai pradėjo 
seriją gilių analizių, kurių svarbiausios  – Masačusetso technolo-
gijos instituto (MIT) grupės Augimo apribojimai (angl. Limits to 
Growth) ir E. F. Schumacher‘io Mažai yra nuostabu (angl. Small is 
Beautiful). Ir tai turėjo pakankamai įtakos, nes 1970 m. pabaigo-
je atlikta apklausa parodė, kad pusė amerikiečių daugiau augimo 
nepageidauja. 

Tačiau kerus atgaivino Ronald‘as Reagan‘as ir Margaret That-
cher. Po to buvo pakilimas, pažymėtas radikalia nelygybe, bet vis 
tik pakilimas. „Nėra alternatyvos“, –sakydavo ponia Thatcher. Jei 
tai būtų tiesa, būtų labai blogos žinios, kadangi dabar pradedame 
įtarti, kad mūsų negailestinga ekonominė plėtra kelia rūpesčius, 
kurie Silent Spring daro panašų į savo paties pasaką. Nesibaigiantis 
materialinės ekonomikos augimas sukelia pasaulinį atšilimą, gre-
siantį mūsų civilizacijos pamatams.

Kai kuriais atžvilgiais augimas vis dar reikalingas. Didelei ne-
išsivysčiusio pasaulio daliai reikia daugiau. Tačiau per daug išsi-
vysčiusiam pasauliui reikia kur kas mažiau ir ne tik dėl aplinkos 
priežasčių. Pastaraisiais metais atlikti darbai parodė, kad ryšys 
tarp didėjančio turto ir didesnės laimės suardytas. Labiau tikė-
tina, kad dabar ekonominis augimas užleidžia vietą izoliacijai ir 
atskyrimui.

Šioje laiku pasirodžiusioje knygoje išdėstoma tai, ką mes aiškiai 
žinome ir bet kuris ekonomistas gali tai suprasti. Tačiau nesilažin-
kite dėl to – jie yra labiausiai suinteresuoti ir jie bus paskutiniai, 
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kurie pabus iš tų kerų. Būtent todėl mes, likusieji, iš tikrųjų priva-
lome atkreipti didesnį dėmesį! 

Bill McKibben
Knygos „Gilioji ekonomika“ (angl. Deep Economy ) autorius
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 Mary Robinson pratarmė
2008 m. gruodžio 10 d. pasaulis minėjo Visuotinės žmogaus 

teisių deklaracijos 60-ąsias metines. Šis pirmasis tarptautinis pa-
reiškimas apie visų žmonių prigimtinį orumą ir lygias teises, atsira-
dęs kaip dviejų pasaulinių karų ir holokausto pasekmė, yra vienas į 
priekį žvelgiančių laimėjimų žmonijos istorijoje. Per paskutiniuo-
sius šešis dešimtmečius Visuotinė deklaracija suteikė įkvėpimą mi-
lijonams žmonių pasaulyje kovoje už lygybę ir teisę, nustatė „bend-
rą pasiekimų standartą“, įvertinant valstybių pažangą. 

Liūdna, bet teisės, pateiktos Visuotinėje deklaracijoje, gana 
dažnai lieka neįgyvendintos pasaulio valstybėse. Ir tai daugiausia 
pasakytina apie ekonominių ir socialinių teisių apsaugą. Nepaisant 
didelių pasiekimų, šiandien pasaulyje vis dar klesti nelygybė: tuo 
metu, kai vieni turi beprecedentinę gerovę, 54 valstybės dabar yra 
neturtingesnės nei buvo prieš dešimtmetį. Visame pasaulyje daug 
žmonių gyvena nuolatiniame skurde ir patiria kasdieninio saugu-
mo stoką. Ši padėtis nesikeičia jau dešimtmečius. 

Keisčiausia tai, kad šeši ekonominio augimo dešimtmečiai ir 
pasaulinė ekonomika, kuri dabar yra daugiau nei penkis kartus di-
desnė negu buvo 1948 m., neatnešė ekvivalentinės pažangos įgy-
vendinant pagrindines žmogaus teises į tinkamą maistą, sveikatos 
priežiūrą, švietimą ir tinkamą užimtumą. Kai kam situacija net 
pablogėjo.

Pasaulyje, kuriame gyvena 6,7 milijardo žmonių, 4 milijardai 
vis dar gyvena neturėdami pagrindinių teisių. Jei iki šio šimtmečio 
vidurio, kaip planuojama, gyventojų skaičius išaugs virš 9 milijar-
dų ir turto paskirstymas planetoje liks toks iškreiptas, nuskurs dar 
daugiau žmonių.

Šioje skatinančioje mąstyti ir laiku pasirodžiusioje knygoje 
Tim‘as Jackson‘as klausia, ką reiškia gerovė tokiame pasaulyje, ir 
ar ekonominis augimas gali vienintelis suteikti žmonėms gerovę. 
Niekas neneigia, kad ekonominis vystymasis yra esminis dalykas, 
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norint pagerinti galimybę naudotis pagrindinėmis teisėmis skur-
džiausiose valstybėse. Tačiau Jackson‘as meta iššūkį prielaidai, kad 
besitęsiantis vartojimo augimas be didesnio dėmesio teisingumui ir 
ekologinei pusiausvyrai tikrai gali visiems suteikti gerovę. Pagrindi-
nis šios knygos klausimas yra socialinis teisingumas.

Jackson‘as kviečia mus pažvelgti už įprastų socialinės pažangos 
sampratų ir būti pasiruošus ateities ekonominiams iššūkiams. Kai 
kurie jų yra seni: kaip užtikrinti kiekvieno teisę į tinkamą gyveni-
mo standartą, būstą, sveikatą, maistą, užimtumą, šeimą ir ekono-
minį saugumą. Kiti iššūkiai ne mažiau neatidėliotini, kaip ir tie, su 
kuriais esame susidūrę anksčiau. Pavyzdžiui, klimato kaitos pavo-
jai, greitas miškų nykimas, grėsmingai artėjantis vandens, maisto ir 
kuro trūkumas – visa tai kelia didelę grėsmę žmonių išgyvenimui 
visame pasaulyje, todėl neišvengiamai kentės skurdžiausi ir labiau-
siai pažeidžiami žmonės.

Ką reiškia gerovė 9 milijardų žmonių pasaulyje, gyvenančių kli-
mato kaitos ir išteklių trūkumo pavojuje? Vienas dalykas yra vi-
siškai aiškus: to tikrai neduos įprastinė veikla. Net kai dabartinė 
pasaulinė ekonomikos krizė „praeis“, idėja, kad šiandien esamos 
ekonominės sistemos ir politikos gali išspręsti rytdienos problemas, 
neatrodo patikima. 

Žmogaus teisės ir gerovė artimai susijusios. Visuotinė deklara-
cija palieka mums gyvybiškai svarbų prasmingos gerovės projektą. 
Būtina, kad naujoji ekonomika atitiktų tikslą, kad toks pažadas 
būtų įvykdytas. Viliuosi, kad svarbios idėjos, esančios šioje knygo-
je, prisidės prie šios užduoties.

Mary Robinson
 Prezidentė, Teisių įgyvendinimas: Etinė globalizacijos iniciatyva

 JT žmogaus teisių vyriausioji komisarė (1997–2002)
Airijos prezidentė (1990–1997)
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Pavan‘o Sukhdev‘o pratarmė
Klasikiniai ekonomistai, įskaitant Adam‘ą Smith‘ą, sumode-

liavo mūsų mąstymo struktūrą pasaulio ekonomikoms, kuriose 
pasaulinis kapitalas ir prekyba buvo matuojami milijonais, ne tri-
lijonais, dolerių. Bet tai buvo prieš daugiau kaip du šimtmečius. 
Dirvožemis buvo turtingas, darbas pigus, energija nebuvo pagrin-
dinis gamybos veiksnys ir finansinis kapitalas buvo menkas indėlis 
į gamybą. Kapitalistas tokiu būdu pasiekė socialinį tikslą, buvo pa-
gerbtas ir apdovanotas, o ne prikaltas prie gėdos stulpo kaip sukėlęs 
blogiausią finansinę ir ekonominę krizę. Kaip pasikeitė laikai!

Bill‘as McKibben‘as sulygina garvežį su kitu „varikliu“ – eko-
nominiu augimu  – kaip du svarbiausius XVIII a. atradimus. Be 
abejo, abu pagerino gerbūvį didelei žmonijos daliai. Ekonominio 
augimo variklis sukūrė darbus, padėjo išvengti nuosmukio ir tapo 
pagrindiniu pažangos kriterijumi XX a. Taip buvo, nepaisant to, 
kad pagrindinis jo matas – „BVP augimas“ – neapima daugelio gy-
vybiškai svarbių nacionalinio turto ir gerbūvio aspektų, tokių kaip 
sveikatos kokybės pasikeitimai, švietimo mastas, mūsų gamtinių 
išteklių kokybės ir kiekybės pasikeitimai. BVP augimas tapo „man-
tra“, pagal kurią vyriausybės vertindavo savo veiklą, vadovavo savo 
ekonomikoms ir iš tikrųjų siekė perrinkimo.

Pokario ekonomikos augimas buvo nedarnus planetos ekosis-
temoms, jos rūšių įvairovei ir žmonių giminei. Pagal kai kuriuos 
dabartinius darnumo kriterijus pasaulinis ekologinis pėdsakas per 
paskutinius 40 metų padvigubėjo, dabar tapdamas 30 procentų 
aukštesniu negu Žemės ekologinis pajėgumas gaminti mūsų rei-
kmėms ir yra pasiruošęs kilti dar aukščiau. Remiantis tik demogra-
finėmis prognozėmis, pasaulio gyventojams išmaitinti 2050 m. rei-
kės apie 50 procentų daugiau maisto negu pagaminama šiuo metu. 

Jau 35 procentai Žemės paviršiaus panaudojama žemės ūkiui, ap-
ribojant gamtinių sistemų produktyvumo galimybę ateityje. Pasaulyje 
žmonės žemę plačiausiai naudoja galvijų auginimui, kuris labiausiai 
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prisideda prie vandens taršos. Ganyklos apima 26 procentus Žemės 
sausumos ploto, kai tuo tarpu galvijų šėrimo pasėliai sudaro apie treč-
dalį ariamos žemės. Besiplečianti žemės ūkio produkcija turės padari-
nius bioįvairovei ir ji labai prisideda prie miškų naikinimo: miškų nai-
kinimo tropikuose rodiklis yra apie 12,5 milijono hektarų per metus, 
rodantis ne tik didelį ekosistemų ir biologinės įvairovės praradimą, 
bet taip pat sukeliantis vieną penktadalį antropogeninės CO2 emisi-
jos. Vis dar be tinkamo „žaliosios anglies“ režimo, kontroliuojančio 
tokias emisijas, rizikuojame įtvirtinti „rudosios anglies“ režimą, reika-
laujantį didelio ganyklų, ariamų naudmenų ir miškų pertvarkymo į 
bioenergetinius produktus, procese emituojančius daugiau CO2 negu 
buvo sutaupyta pereinant į bioenergetiką. 

Dabar vis labiau suvokiama, kad kažkas yra labai negerai, ir esmi-
niuose dalykuose žmonių visuomenė privalo pasikeisti, kad išspręstų 
bet kokius aukščiau aprašytus galimybių (pajėgumų) apribojimus. 
Visi kaip priežastį nurodo tebesitęsiančią ekonominę krizę. Kuro, 
maisto, finansų krizių rezultatas ir lygiagrečiai vykstanti mūsų eko-
loginių ir klimato dalykų krizė rodo, kad abi dalijasi bendrą priežas-
tį  – mūsų nesėkmingą ekonominį modelį. Paskirstymo problema, 
kylanti dėl nedarnaus augimo, yra ypatingai sudėtinga, nes tie, kurie 
didžia dalimi buvo problemų priežastis – turtingosios šalys – neken-
tės labiausiai, bent jau artimiausiu metu. Pavyzdžiui, jeigu klimato 
pasikeitimo rezultatas buvo sausra, kuri perpus sumažino 28 milijonų 
skurdžiausiųjų etiopų pelną, tai tik labai nedaug atsispindėtų pasauli-
niame BVP – jis nukristų mažiau kaip 0,003 procento.

Tūkstantmečio vystymosi tikslai (TVT) rodo pasaulio siekį nu-
galėti skurdą. Pasiekti šių tikslų buvo numatyta 2015 m. Ši data at-
rodo grėsmingai per arti, kad būtų pasiektas sėkmingas rezultatas. 
Socialinė įtampa kyla dėl didelių gyvenimo standartų skirtumų ir 
skurdo, kuris paliečia žmogaus savigarbą, nes tai yra prasimaitinimo, 
apsirengimo ir pastogės dalykai. Tai yra dar vienas didelis rūpestis.

Tačiau galbūt dar ne viskas prarasta. Neoficialių duomenų gau-
sa rodo, kad TVT pasiekimai kartu reiškia ir poslinkį link pagrįstos 
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aplinkosauginės praktikos bei valdymo. Pavyzdžiui, saugomi ato-
grąžų miškai besivystančiose šalyse suteikia išskirtines galimybes 
kovoti su skurdo ir klimato kaitos problemomis, gresiančiomis 
žmonių gerbūviui. Tai atneša ir papildomą naudą: maistą, pluoštą, 
malkas kurui, geriamą vandenį ir maistingas medžiagas dirvože-
miui, taip pat padeda kontroliuoti vandens trūkumą ir apsisaugo-
ti nuo gamtinių kataklizmų, kurių klimatui keičiantis tik gausės. 
Tai yra tik „gamtinio kapitalo“ panaudojimo pavyzdys sprendžiant 
dideles problemas. Šiandien dar neišnaudotos visos galimybės, 
kadangi žmonija atsiribojo nuo gamtos. Žmonių visuomenė turi 
pakeisti savo ekonomiką, vertinimą, savo užslėptą išankstinį nei-
giamą nusistatymą gamtos turtų (lyginant su žmogaus pagamintu 
kapitalu), visuomenės turto (lyginant su privačiu turtu), logiško ir 
mažesnio vartojimo (lyginant su maniakiniu ir siekiančiu vartoti 
dar daugiau) atžvilgiu. Ir pirmiausia žmonės turi grįžti prie harmo-
ningų santykių su gamta.

Šioje mąstyti skatinančioje knygoje Tim‘as Jackson‘as pripažįs-
ta, kad visuomenė susidūrė su gilia dilema: ekonomikos plėtra yra 
nedarni, bet nuosmukis nestabilus. „Išsigelbėjimo kelias“ iš šios di-
lemos yra pabandyti „atsieti“ ekonominę veiklą nuo jos poveikio. 
Tačiau visiškai nėra įrodymų, kad tai veikia ir pasaulinis išteklių 
vartojimas vis dar auga. Tam, kad būtų pasiekti klimato kaitos 
tikslai, būtina dvigubai negu bet kada istorijoje sumažinti anglies 
emisijos intensyvumą. Susidūrusi su šiuo iššūkiu, knyga patraukia 
kritiniu ekonominės struktūros ir socialinės vartotojiškumo logi-
kos peržiūrėjimu. „Gerovė be augimo“ siūlo naują kelią, leidžiantį 
žmonijai išlikti ir klestėti neperžiangiant planetos išteklių ribų.

Pavan Sukhdev
UNEP Žaliosios ekonomikos iniciatyvos 

ir Ekosistemų ir biologinės įvairovės ekonomikos tyrimų vadovas
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Manau, visi čia šiandien esantys pripažinsime, kad praradome tą 
visuotinės gerovės jausmą.

Barakas Obama, 2008 m. kovo 27 d.1 

Gerovė – tai sėkmės būsena, kai patenkinami mūsų lūkesčiai.2 
„Kaip gyvenate?“, „Kaip reikalai?“ klausiame vienas kito. Toks kas-
dienis bendravimas reiškia daugiau nei paprastą pasisveikinimą. Jis 
atskleidžia abipusį rūpestį. Troškimas, kad reikalai klostytųsi gerai, 
yra paprastas žmogiškas noras.

Suprantama, jog šis jausmas, kad mums sektųsi, apima ir 
kažkokią nenutrūkstamumo sąvoką. Mes negalime sakyti, kad 
viskas vyksta sklandžiai, jei žinome, kad greitai reikalai pablo-
gės. Atsakymas „Taip, jaučiuosi gerai, ačiū. Paskelbsiu bankrotą 
tik rytoj.“ nebūtų protingas. Natūralu, kad esame linkę rūpintis 
savo ateitimi.

Taip pat yra pojūtis, kad asmeninė gerovė yra apribota vykstant 
socialinėms katastrofoms. Menka paguoda, jei mano asmeniški rei-
kalai klostosi gerai, o mano šeima, draugai ir bendruomenė verčiasi 
labai sunkiai. Mano ir mano aplinkinių gerovė susijusi. Kartais ne-
atskiriamai. 

Aišku, kad šis bendras susirūpinimas persikelia į žmonijos pa-
žangos viziją. Gerovė reiškia alkio ir benamystės, skurdo ir betei-
siškumo pašalinimą, gyvenimą saugiame ir taikiame pasaulyje. Ši 

Prarasta gerovė



2

Gerovė be augimo

vizija yra svarbi ne tik dėl altruistinių priežasčių, bet taip pat daž-
nai kaip patikinimas, kad mūsų pačių gyvenimai yra prasmingi. 
Tai kartu atneša ramybės jausmą, kad reikalai galiausiai gerėja ar 
bent jau neblogėja – jeigu ne mums, tai bent jau tiems, kurie ateis 
po mūsų. Geresnė visuomenė mūsų vaikams. Teisingesnis pasaulis. 
Vieta, kurioje mažiau laimingi, vieną dieną suklestės. Jeigu negaliu 
patikėti, kad tokia perspektyva galima, tuomet, kuo gi galiu tikėti? 
Kokia mano gyvenimo prasmė?

Šia prasme gerovė yra bendra vizija. Jos atgarsiuose atsispindi 
mūsų kasdieniai ritualai. Jos svarstymai informuoja politinį ir soci-
alinį pasaulį. Tikėjimas tuo yra mūsų širdyje. 

Kol kas viskas gerai. Tačiau, kaip galėtume tai pasiekti? Be ko-
kio nors realistinio būdo viltį paversti tikrove gerovė lieka tik iliu-
zija. Patikimas ir tvirtas būdas gerovei pasiekti yra svarbus. Priemo-
nių gyventi gerai pagrįstumas yra dalis ryšio, laikančio visuomenę 
kartu. Tačiau kolektyvinė prasmė užgesta, kai prarandama viltis. 
Dorovė savaime atsiduria pavojuje. Gyvybiškai svarbu, kad būdas 
padėtų veikti tinkamai.

Viena svarbiausių šios knygos minčių yra ta, kad mums nesi-
seka įvykdyti šios užduoties. Mūsų technologijos, ekonomika ir 
socialiniai troškimai užima neteisingą poziciją bet kokios gerovės 
įgyvendinimo atžvilgiu. Mus pirmyn varanti socialinės pažangos 
vizija, pagrįsta nesibaigiančiu materialinių norų didėjimu, netin-
kama iš esmės. Ir ši nesėkmė nėra tik paprasta utopinių idealų 
nesėkmė. Ji daug svarbesnė. Šiandien, siekdami gero gyvenimo, 
metodiškai ardome rytdienos gerbūvio pagrindus. Esame realia-
me pavojuje, kad galime prarasti bet kokią bendros ir ilgalaikės 
gerovės viltį.

Tačiau ši knyga nėra tik skambios frazės prieš modernybių 
trūkumus, nei dejonė apie žmogaus būklės neišvengiamumą. Be 
abejo, yra keletas mūsų ilgalaikės gerovės perspektyvų apribojimų. 
Žmogaus veiklos ekologinių apribojimų egzistavimas galbūt yra 
vienas jų. Tų apribojimų paisymas yra šių tyrimų esmė. 
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Pagrindinis šios knygos siekis – ieškoti perspektyvių atsakymų į 
didžiausią mūsų laikų dilemą – gero gyvenimo troškimų suderini-
mas su ribotų išteklių planetos išsaugojimu. Tolesniuose puslapiuo-
se tyrimai nukreipti į patikimos vizijos suradimą apie tai, ką reiškia 
žmonių visuomenei klestėti ekologinių apribojimų kontekste.

Gerovė kaip augimas
Šioje knygoje koncentruojamasi ties klausimu, kaip galėtų at-

rodyti gerovė ribotų išteklių pasaulyje su per kelis dešimtmečius 
numatomais pasiekti 9 milijardais gyventojų.3 Ar turime tinkamą 
gerovės viziją tokiam pasauliui? Ar tokia vizija patikima susidūrus 
su ekologiniais apribojimais? Nuo ko turėtume pradėti, kad pavers-
tume šią viziją realybe?

Vyraujantis atsakymas į šiuos klausimus – tai apibūdinti gerovę 
ekonomine kalba ir reikalauti tolesnio ekonominio augimo kaip 
priemonės gerovei išlaikyti. Aukštesnės pajamos reiškia didesnį 
pasirinkimą, turtingesnį gyvenimą, geresnę gyvenimo kokybę vi-
siems, kurie turi iš to naudos. Tokia bent jau yra visuotinai priimta 
išmintis.

Ši formulė išgryninta kaip bendrojo vidaus produko (BVP) pa-
didėjimas vienam gyventojui. BVP, apskritai kalbant, yra valstybės 
arba regiono „ekonominio aktyvumo“ matavimo vienetas.4 Kaip 
matysime vėliau, yra rimtų priežasčių abejoti, ar tokio grubaus 
mato tikrai pakanka. Tačiau kol kas tai teisingas atspindys to, kas 
plačiąja prasme reiškia pajamų didėjimą. BVP vienam gyventojui 
augimas šiuo požiūriu ekvivalentiškas gerovės didėjimui.5 

Tai neabejotinai viena priežasčių, kodėl BVP augimas buvo 
labai svarbus politikos tikslas pasaulyje per didžiąją paskutiniojo 
šimtmečio dalį. Toks atsakymas neabejotinai vis dar turi patrauklią 
logiką skurdžiausioms pasaulio valstybėms. Reikšmingas artėjimas 
gerovės link turėtų neabejotinai būti nukreiptas į 1 milijardą sun-
kiai besiverčiančių žmonių, kurie gyvena mažiau nei už 1 dolerį 
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per dieną, t. y. už pusę mažojo puodelio kapučino kavos kainos 
Starbucks‘e.6 

Tačiau ar tikrai ta pati logika tinka ir turtingesnėms šalims, 
kuriose egzistavimo poreikiai didele dalimi yra patenkinti ir toles-
nis vartojimo prekių daugėjimas mažai teprisideda prie materiali-
nio komforto? Kaip atsitinka, kad, jau turėdami didelį turtą, mes 
trokštame dar daugiau? Galbūt būtų geriau sustabdyti nepaliauja-
mą augimo vaikymąsi išsivysčiusios ekonomikos šalyse ir vietoje to 
koncentruotis į teisingesnį turimų išteklių pasidalinimą? 

Ar pasaulyje su besibaigiančiais ištekliais, suvaržytame griežtų 
aplinkosaugos normų, kuris vis dar apibūdinamas, kaip „gerovės 
salos skurdo vandenynuose“,7 jau ir taip turtingų žmonių vis didė-
jančios pajamos iš tikrųjų yra teisėtas mūsų besitęsiančių vilčių ir 
lūkesčių dėmesio centras? O galbūt yra dar koks nors kitas būdas 
pasiekti darnesnę ir teisingesnę gerovę? 

Mes dar ne kartą grįšime prie šio klausimo ir tyrinėsime jį iš 
įvairių perspektyvų. Tačiau turėtume gan aiškiai pasakyti, kad dau-
gelis ekonomistų pačią gerovės be augimo idėją besąlygiškai atme-
ta. BVP augimas laikomas savaime suprantamu. Daug prirašyta 
apie tai, kuo jis pagrįstas, kas geriausia, kad jis įvyktų, ir ką daryti, 
kai jis nebevyksta. Kur kas mažiau parašyta apie tai, kodėl mes jo 
norėtume pirmiausia.

Tačiau nesiliaujantis siekis turėti vis daugiau, kuris slypi įpras-
tiniame gerovės įsivaizdavime, turi tam tikrų pretenzijų intelekti-
niam pagrindui. Trumpai tariant, samprotavimai vyksta maždaug 
taip: BVP skaičiuoja ekonominę prekių ir paslaugų mainų vertę 
rinkoje. Jeigu mes išleidžiame savo pinigus pirkdami vis daugiau 
prekių, tai dėl to, kad jas vertiname. Mes jų nevertintume, jeigu jos 
tuo pat metu nepagerintų mūsų gyvenimo. Taigi, nenutrūkstamai 
didėjantis BVP vienam gyventojui yra pagrįstas kylančios gerovės 
veiksnys. 

Tačiau tokia išvada yra keistoka, nes akivaizdu, kad gerovė nėra 
pajamų ir turto sinonimas. Savaime aišku, kad kylanti gerovė - 
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ne tas pats, kas ekonominis augimas. Daugiau - nebūtinai geriau. 
Dar visai neseniai gerovė nebuvo konkrečiai apibūdinama pini-
gine verte. Tiesiog tai buvo priešingybė nelaimei arba sielvartui.8 
Ekonominės gerovės koncepcija ir augančios gerovės pakeitimas 
ekonomine plėtra tėra šiuolaikinė interpretacija, kuri jau susilaukė 
didelės kritikos. 

Tarp daugelio kaltinimų yra tas, kad augimas paskirsto naudas 
neproporcingai. Penktoji dalis pasaulio gyventojų uždirba pragy-
venimui tik du procentus pasaulio pajamų. O 20 procentų tur-
tingiausiųjų uždirba net 74 procentus pasaulio pajamų. Didžiuliai 
gerovės skirtumai charakterizuoja skirtumą tarp turtingų ir vargšų. 
Tokie skirtumai nepriimtini humaniškumo atžvilgiu. Jie taip pat 
sukelia augančią socialinę įtampą – realius išmėginimus labiausiai 
nepalankioje situacijoje esančiose bendruomenėse, kurios turi nei-
giamą poveikį visuomenei.9 

Net ir išsivysčiusios ekonomikos šalyse nelygybė yra didesnė nei 
buvo prieš 20 metų. Tuo tarpu, kai turtingas tapdavo dar turtinges-
niu, viduriniosios klasės pajamos Vakarų valstybėse prieš dabartinį 
nuosmukį nekito. Per pastaruosius 50 metų augimas nuvylė dauge-
lį pasaulio gyventojų. Turtai tekėjo tik keletui laimingųjų. 

Teisingumo trūkumas – tai tik viena priežasčių abejoti įpras-
ta gerovės siekio formule. Kita priežastis – augantis pripažini-
mas, kad nesiliaujantis ekonominio augimo vaikymasis būtų 
žengimas į priekį, atvirkščiai  – jis gali net trukdyti žmogaus 
laimei. Kalbas apie augantį „socialinį nuosmūkį“ išsivysčiusios 
ekonomikos šalyse lydėjo paskutinio dešimtmečio santykinė 
ekonominė sėkmė.10 

Galiausiai, ir galbūt labiausiai akivaizdu, kad bet kokia įtikina-
ma gerovės vizija privalo atkreipti dėmesį į apribojimų klausimą. 
Tai ypač pasakytina apie viziją, pagrįstą augimu. Kaip ir kiek ilgai 
galimas toliau besitęsiantis augimas be susidūrimų su ribotų ište-
klių planetos ekologiniais apribojimais?
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Ribų klausimas
Ribų viršijimo klausimas yra toks pat senas kaip ir kalnai. Tačiau 

nesena jų istorija gali būti nagrinėjama kaip turinti tris skirtingas 
fazes. XVIII a. pabaigoje Parson‘as Thomas Robert‘as Malthus‘as iš-
kėlė šią problemą savo veikale „Esė apie gyventojų skaičių“ (angl. Es-
say on Population). Ši problema buvo iškelta ir 1970 metais Romos 
klubo pranešime „Augimo ribos“ (angl. Limits to Growth). Trečio-
joje fazėje, kurioje dabar esame, susirūpinimas dėl klimato kaitos 
ir „naftos gavybos piko“11 konkuruoja dėl dėmesio su ekonominio 
žlugimo baime.

Malthus‘o šmėklos prikėlimas, žinoma, pavojingas. Jis buvo 
griežtai pasmerktas dėl įvairių priežasčių. Kai kurios jų – tokios, 
kaip jo priešiškas požiūris į skurdą ir pikta opozicija Neturtingųjų 
įstatymui (angl. Poor Laws), – visiškai pagrįstos. Pagaliau tai buvo 
Malthus‘as, kuris suteikė ekonomikai „niūraus mokslo“ reputaciją. 
Taigi, galėtų būti pasakyta atvirai, kad Malthus‘as klydo. Bent jau 
tvirtindamas kai kurias detales.12 

Jo argumentas (labai koncentruotas) buvo, kad gyventojų prie-
augis visuomet vyksta greičiau negu išteklių, prieinamų žmonių 
maistui ir būstams, augimas. Taigi, anksčiau ar vėliau gyventojų 
skaičius išsiplės už „egzistavimo priemonių“ ribos, o kai kurie žmo-
nės neišvengiamai kentės. 

Tai, kad jam nepavyko matyti struktūrinių skirtumų, kurie lai-
kė žmones įkalintus skurde, yra vienas Malthus‘o trūkumų. Visgi 
jis buvo neteisus ir dėl matematikos. Pasaulio gyventojų skaičius 
dabar yra daugiau kaip šešis kartus didesnis negu buvo Malthus‘o 
laikais. Ir tai dėlto, kad pragyvenimo priemonės didėjo daug grei-
čiau negu gyventojų skaičius – visiškai priešingai Malthus‘o prie-
laidai. Pasaulio ekonomika yra 68 kartus didesnė nei buvo 1800 
metais.13

Jis visiškai nepastebėjo ilgalaikių didžiulių technologinių paki-
timų padarinių, kurie jau vyko aplink. Jis taip pat negalėjo numa-
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tyti, kad kartu su vystymusi ateis didelis gyventojų skaičiaus su-
mažėjimas. Šiandien poreikių augimas įtakoja išteklių naudojimo 
intensyvumą labiau nei augantis gyventojų skaičius.14 Pragyvenimo 
priemonės turi tam vis didesnę reikšmę nei žmonijos gausėjimas 
jau vien dėl lengvo, pigaus iškastinio kuro pasiekiamumo. Ir vis tik 
didžiulis išteklių naudojimo didėjimas, susijęs su beveik 70 kartų 
didesne pasaulio ekonomika negu buvo jo laikais, galėtų priversti 
Parson‘ą Malthus‘ą stabtelti ir susimąstyti: kaip gi toks didėjimas 
gali tęstis?

Tai buvo klausimas, kurį 1970 metais uždavė mokslininkų 
grupė, įgaliota Romos klubo, norėdama ištyrinėti ekologinių ribų 
klausimą. Donella ir Dennis Meadows‘ai bei jų kolegos išnagri-
nėjo išteklių naudojimo eksponentinį augimą, gyventojų skaičių 
ir ekonominį aktyvumą iki pramoninės revoliucijos ir uždavė sau 
labai paprastą klausimą: kaip galėtų tokios rūšies kreivės (1.1 (a) 
paveikslas) tęstis tuo būdu, kaip buvo prognozuota?

1.1 pav. Ekonominių ir ekologinių sistemų augimo kreivės
Šaltinis: autorius



8

Gerovė be augimo

Jie žinojo, kad gamtinės ekosistemos vystosi pagal visai kitokias 
kreives (1.1 (b) paveikslas). Ar galiausiai galėtų būti taip, kad mil-
žiniška žmonių progreso pažanga buvo nieko daugiau, tik staigus, 
greitas augimas, susijęs su varpelio formos kreivės kairiąja puse? Ar 
bet kuri kita ekosistema, kuri viršija savo išteklių bazę, mus neiš-
vengiamai priartina prie smukimo?

Meadows‘ai tvirtino, kad išteklių trūkumas pakels kainas ir su-
mažins ateities augimo galimybes. Galų gale, jei medžiagų srautai 
nebūtų apriboti, ištekliai būtų išeikvoti, o kartu su jais ir nenu-
trūkstamos ekonominės veiklos potencialas, o tai nebūtų nieko pa-
našaus į optimistų numatytas gaires.

Kartu surinkę tiek duomenų, kiek tik galėjo rasti apie išteklių 
gavybos tempus ir turimus rezervus, jie nusistatė tikslą išsiaiškinti, 
kada bus pasiektas kritinis (lūžio) taškas, nuo kurio realus trūku-
mas jau pradėtų kenkti.

Kaip paaiškėjo, nepaisant fakto, kad Meadows‘ai rašė tuo lai-
ku, kai duomenys apie pagrindinius gamtinius išteklius buvo dar 
menkesni negu jie yra šiandien, jų prognozės pasirodė nepaprastai 
tikslios. Savo darbe „Augimo ribos“ (angl. Limits to Growth) jie nu-
matė didelius išteklių trūkumus pirmaisiais XXI a. dešimtmečiais, 
jeigu nebus imtasi priemonių sumažinti medžiaginį vartojimą. Jau 
pirmaisiais naujo tūkstantmečio metais stygiaus vaizdas įgavo grės-
mingą pavidalą.15

Svarbiausia, kad debatai dėl naftos gavybos piko, kaip audrin-
gai svarstomos problemos, kilo jau 2000 metais. „Piko skelbėjai“ 
tvirtino, kad naftos gavybos pikas yra tik keleto metų laiko klausi-
mas. Jų oponentai rodė į didžiulius rezervus, slypinčius naftinguose 
smėlynuose ir skalūnuose. Optimistai tvirtino, kad naftos išgavi-
mas gali būti brangus ir pavojingas aplinkai, tačiau absoliutus jos 
stygius dar labai toli. 

Tuo tarpu naftos kaina nuolat kilo. Kylančios naftos kainos pa-
rodė, kad jos pajėgios destabilizuoti pasaulio ekonomiką ir kelti 
grėsmę pagrindinėms garantijoms. 2008 m. liepą naftos kainos pa-
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kilo iki 147 dolerių už barelį (1.2 paveikslas). Nors kitais mėnesiais 
jos smarkiai nukrito, piko pavojus nepraėjo. Kylanti tendencija grį-
žo 2009 metų pradžioje. 

Net Tarptautinė energetikos agentūra (TEA) dabar sako, kad 
naftos „pikas“ galėtų būti pasiektas jau 2020 metais. Kiti apžvalgi-
ninkai tiki, kad tai galėtų būti net anksčiau. Nafta nedings pasibai-
gus tam pikui. Tačiau jos bus mažiau ir ji kainuos daug brangiau. 
Pigios naftos visiems poreikiams eros pabaiga reikštų neišvengia-
mus energijos naudojimu paremtos ekonomikos pokyčius.16

Nafta nėra vienintelis produktas, kurios išteklių trūkumas bus 
kelis dešimtmečius svarstoma problema. Maisto kainos taip pat 
smarkiai kilo per metus iki 2008 metų liepos, sukeldamos riaušes 
kai kurių valstybių gatvėse. Pasirodo, kad po piko vėl ryškėja kainų 
augimo tendencija (1.2 paveikslas). Produktyvi žemė, kaip pripa-

1.2 pav. Pasaulinės prekių kainos nuo 2003 m. sausio iki 2009 m. liepos17

Šaltinis: Autorius pasinaudojo 17 išnašos duomenimis
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žino pats Malthus‘as, yra pagrindinis šaltinis, kai kalbama apie pa-
grindines išgyvenimo priemones. Konfliktai dėl žemės naudojimo, 
ypač susiję su jos panaudojimu auginti biokurą, buvo vienas neabe-
jotinų veiksnių, pakėlusių maisto produktų kainas per 2008 metus. 
Niekas netiki, kad tokie konfliktai laikui bėgant nurims.

Kitų naudingų iškasenų kainos taip pat turėjo tendenciją augti. 
Tai nestebina, nes poreikis didėjo ir netgi prie dabartinių gavy-
bos tempų daugelio svarbių mineralų išsekimo greitis matuojamas 
greičiau dešimtmečiais negu šimtmečiais. Kadangi gavybos tempai 
didėja, laikotarpis, kada pajusime stygių, artėja. 

Jeigu visas pasaulis vartotų išteklius tik perpus mažesniu tem-
pu nei vartoja JAV, pavyzdžiui, varį, alavą, sidabrą, chromą, cinką 
ir daugelį kitų, „strateginės iškasenos“ būtų išsemtos per mažiau 
nei keturis dešimtmečius. Jeigu visi vartotų tuo pačiu greičiu kaip 
šiandien vartoja JAV, tai pasiektume greičiau negu per 20 metų. 
Kai kurie retieji žemės metalai išseks per dešimtmetį esant dabarti-
niams pasaulinio vartojimo tempams.18

Įvairūs veiksniai įtakojo 2008 metų prekių kainų „burbulo“ 
atsiradimą. Kai kuriuos jų sąlygojo tik trumpalaikės politikos. 
Kiekvienas sutiks, kad yra sudėtinga spręsti apie tikrai egzistuo-
jantį trūkumą pagal trumpalaikius kainų svyravimus. Šiuo faktu 
pasinaudoja optimistai, norėdami sumenkinti išteklių stygiaus 
klausimą. Tačiau taip pat kelia nerimą tai, kad prekių kainos per-
daug kinta, kad galėtų pateikti patikimą informaciją apie gresiantį 
stygių. Trūkumo pavojaus pakako, kad kainos pašoktų. Jos taip pat 
buvo linkusios subliukšti nuosmukio akivaizdoje. Tiek dėl piko, 
tiek ir dėl žemiausio nuosmukio taško pagrindinė fizinių išteklių 
bazė nenumaldomai pajudėjo išsekimo link. Rinka tiesiog per daug 
susirūpinusi savimi, kad tai įvertintų.

Įpusėjus kreditų krizei, vienas ekonomistas man komentavo - 
„mes neturėjome nuosmukio, paskatinto didelių išteklių kainų, 
kurį daugelis ekonomistų, žiūrėdami į produktų burbulą, galvojo, 
kad turėsime“. Tačiau vienas dalykas yra tikras  – recesija ateina. 



11

Prarasta gerovė

Anksčiau ar vėliau. Ir, kai tai atsitiks, kainų smūgis bus ne mažiau 
šokiruojantis kaip kad buvo 2008 metais. Jos poveikis ekonomikai 
bus triuškinantis.

Trečioji ribų diskusijų fazė skiriasi nuo abiejų pirmųjų. Išteklių 
trūkumas – „šaltinių“ problema, kalbant aplinkos ekonomistų kal-
ba – tai tik dalis reikalo. Dar stipresnės diskusijos vyksta dėl „sugė-
rimo“ problemos – planetos sugebėjimo „asimiliuoti“ ekonominės 
veiklos poveikį aplinkai. „Dar prieš išeikvodami naftos išteklius, 
mes išsekinsime pačią planetą “, – aiškina ekologas Bill‘as McKib-
ben‘as.19 

Klimato kaita yra viena tokių asimiliacijos problemų. Ją sukelia 
šiltnamio dujų akumuliacija atmosferoje, pagreitinta žmogaus vei-
klos, ypač deginant iškastinį kurą. Klimato gebėjimas asimiliuoti 
šių medžiagų išmetimą į atmosferą, nesukeliant „pavojingos“ kli-
mato kaitos, greitai baigiasi.

1980 m. pabaigoje klimato mokslininko James‘o Hansen‘o ir 
kitų pasauliniam dėmesiui pateikta klimato kaita per du paskuti-
niuosius dešimtmečius nenumaldomai pakilo į pirmąsias politinės 
darbotvarkės pozicijas. Jos matomumui buvo suteiktas didžiulis 
paskatinimas įtakingoje Stern‘o apžvalgoje, publikuotoje 2006 
metais. Buvęs Pasaulio banko ekonomistas Nicholas Stern‘as buvo 
paprašytas vadovauti ekonominei klimato kaitos apžvalgai, skirtai 
JK valstybės iždui. Apžvalgoje buvo prieita išvados, kad ankstyva 
reakcija į klimato kaitos problemą nedaug įtakotų BVP (galbūt tik 
apie vieną procentą BVP) leistų mums išvengti daug didesnės įta-
kos (galbūt apie 20 procentų BVP) vėliau.20

Tai rodo, kad ši išvada privertė valstybės iždo įgaliotą ekonomis-
tą įspėti pasaulį apie tai, ką jau ilgus metus tvirtino klimato moksli-
ninkai – visų pirma Tarpvyriausybinė klimato kaitos specialistų gru-
pė (IPCC) (angl. IPCC Fourth Assessment Report). Iš dalies tai liudija 
apie ekonomistų galią politikos pasaulyje. Pasak Stern‘o, klimato 
kaita gali būti sureguliuota, bet mes vargiai pastebėsime skirtumą. 
Ekonominė plėtra daugiau ar mažiau gali vykti kaip įprasta. 
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Toliau mes turėsime galimybę pažvelgti į šią žinią iš arčiau. Ti-
kintis, kad reikalai klostysis taip lengvai, klimato politikos istorija, 
žinoma, pateikia tam tikrą perspėjimą, kad taip nebus. Kioto pro-
tokolas įpareigojo išsivysčiusios ekonomikos šalis iki 2010 metų 
sumažinti šiltnamio dujų išmetimą į atmosferą 5 procentais, lygi-
nant su 1990 metais. Bet reikalai klostėsi ne taip gerai. Pasauliniu 
mastu šiltnamio dujų išmetimas į atmosferą nuo 1990 metų išaugo 
40 procentų. 

Tuo tarpu mokslas pasistūmėjo į priekį. Stern‘o atliktoje apž-
valgoje buvo pasirinktas tikslas stabilizuoti anglies dvideginio 
išmetimą į atmosferą iki 550 dalelių milijone (ppm).21 Daugelis 
mokslininkų dabar pritaria, kad šis tikslas neužkirs kelio pavo-
jingai antropogeninei klimato kaitai. IPSS ketvirtojo įvertinimo 
ataskaita argumentuoja, kad tikslas turėtų būti 450 ppm, jei kli-
mato kaita būtų apribota vidutiniškai iki pasaulinės temperatūros 
padidėjimo 2 oC.22 Pasiekti tokią užduotį reikštų iki 2050 metų 
sumažinti pasaulines emisijas iki maždaug 85 procentų, lyginant 
su 1990 metais.23

Du straipsniai, publikuoti žurnale Nature 2009 m. balandį, 
meta iššūkį net ir tokiai išvadai. Autoriai įrodinėja, kas svarbu – 
tai bendras šiltnamio dujų biudžetas, kurį sau leisime per laiko-
tarpį iki 2050 m. Pasaulinės koncentracijos atmosferoje jau dabar 
yra apie 435 ppm. Ir jeigu mes norime 75 procentų galimybės 
likti žemiau 2 oC, pasaulinė ekonomika turėtų įstengti išleisti iš 
viso tik 1 tūkstantį milijardų tonų anglies dioksido (CO2) tarp 
2000 ir 2050 metų. O iki 2008 m. mes jau panaudojome beveik 
trečdalį šio biudžeto. Siekis neviršyti biudžeto gali pareikalauti 
daugiau pastangų nei siūlo dabar egzistuojantis 450 ppm stabi-
lizacijos projektas.24

 Ši žinia labai nepatogi. Pavojinga klimato kaita – dešimtmečių 
klausimas. Mes per greitai išeikvojame klimato „rezervą“. Gali pri-
reikti dešimtmečių pertvarkyti mūsų energetikos sistemas. Ir mes 
vos tik pradėjome šį darbą. Mokslui tobulėjant, tampa vis supran-
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tamiau, kad šylantis pasaulis gali sudaryti rimčiausią grėsmę išli-
kimui, kurio akivaizdoje esame. Nors ir pavėluotai, klimatas gali 
pasirodyti esantis visų apribojimų priežastis.

Už ribų 
Ši trumpa ekologinių apribojimų apžvalga visiškai neprisideda 

prie besikaupiančio išteklių stygiaus ar klimato kaitos turto supra-
timo. Ji net nepalietė spartaus miškų nykimo, istoriškai nematyto 
bioįvairovės praradimo, žuvų rūšių netekimo, vandens trūkumo 
arba dirvožemio taršos ir vandens tiekimo klausimų. Suinteresuoti 
skaitytojai išsamesnių šių svarstomų problemų traktatų turėtų ieš-
koti kitur.25

Tam tikra prasme detalės nėra esmė. Niekas rimtai nepriešta-
rauja poveikio vertinimui. Pavyzdžiui, šiuo metu jau plačiai pri-
pažinta, kad nuo XX a. vidurio apytikriai 60 procentų pasaulio 
naudojamų ekosistemų paslaugų degradavo arba buvo per daug 
intensyviai naudojamos.26

Per tą patį laikotarpį pasaulinė ekonomika išaugo daugiau nei 5 
kartus. Jei ji augs tokiu pačiu tempu, 2100 m. ji bus 80 kartų di-
desnė nei buvo 1950 m.27 Toks nematytas pasaulinės ekonominės 
veiklos augimas neturi istorinio precedento. Tai visiškai nesiderina 
su mūsų mokslo žiniomis apie ribotus išteklius ir trapią ekologiją, 
nuo kurių priklauso mūsų išlikimas.

Pasaulis, kuriame reikalai klostosi kaip paprastai, jau neįsivaiz-
duojamas. Tačiau, kaip su pasauliu, kuriame apytikriai 9 milijardai 
žmonių, siekiančių tokio prabangos lygio, kuris numatytas OECD 
valstybėse?28 Tokia ekonomika 2050 metais turėtų būti 15 kartų 
didesnė už šiandieninę (75 kartus didesnė, negu ji buvo 1950 me-
tais) ir 40 kartų didesnė negu šiandieninė (200 kartų didesnė negu 
1950 metais) šimtmečio pabaigoje.29 Kaip būtent tokia ekonomika 
atrodo? Kuo ji remiasi? Ar ji tikrai siūlo patikimą bendros ir ilga-
laikės gerovės viziją?
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Dažniausiai stengiamės išvengti akivaizdžios šių skaičių re-
alybės. Vis dar vyrauja nuomonė, kad atmetus finansines krizes, 
ekonomika toliau nuolat augs. Ne tik neturtingiausiose šalyse, kur 
neginčijamai reikalinga geresnė gyvenimo kokybė, tačiau netgi tur-
tingiausiuose kraštuose, kur materialinės gėrybės liejasi kaip iš gau-
sybės rago, turtai jau nebeprideda daugiau laimės, tačiau grasina 
sugriauti mūsų gerovės pamatus.

Nesunku surasti šio kolektyvinio aklumo priežastis (vėliau tai 
matysime). Šiuolaikinės ekonomikos stabilumas struktūriškai pri-
klauso nuo jos ekonominio augimo. Jeigu tik augimas susilpnėja, 
kaip tai dramatiškai vyko per paskutiniuosius 2008 metų etapus, 
politikai panikuoja. Verslininkai deda visas pastangas, kad išliktų. 
Žmonės praranda darbus ir kartais net savo namus. Nuosmukio 
spiralė įgauna grėsmingą pavidalą. Abejojimas augimu, manoma, 
yra tik bepročių, idealistų ir revoliucionierių reikalas.

Tačiau turime tuo abejoti. Neaugančios ekonomikos idėja eko-
nomistams galėtų būti prakeikimu. Tačiau nuolat augančios eko-
nomikos idėja yra prakeikimas ekologams. Natūraliai jokia ribota 
sistemos posistemė negali augti nepriklausomai. Ekonomistai pri-
valo būti pajėgūs atsakyti į klausimą, kaip nenutrūkstamai auganti 
ekonominė sistema gali išsitekti ribotoje ekologinėje sistemoje.

Vienintelis galimas atsakymas į šį iššūkį, tai pasiūlyti (ką ekono-
mistai ir daro), kad dolerių augimas būtų „atsietas“ nuo medžiagų 
srautų ir poveikio aplinkai augimo. Bet toliau pamatysime aiškiau, 
kad taip ir nebuvo pasiekta, kas reikalinga. Nėra jokių perspektyvų 
tą padaryti artimiausioje ateityje. Ir visiško atsiejimo mastas tam, 
kad būtų neperžengtos čia įvardintos ribos (ir laikytis jų, kol eko-
nomika augs neribotą laiką), peržengia vaizduotės ribas.

Trumpai tariant, mes neturime alternatyvos, kaip tik abejoti 
augimu. Augimo mitas mus apvylė. Jis apvylė 1 milijardą žmo-
nių, kurie kasdien vis dar bando išgyventi už pusės kavos puodelio 
kainą. Jis apvylė ir trapias ekologines sistemas, nuo kurių priklau-
so mūsų išlikimas. Jam nepasisekė, efektingai, savomis sąlygomis, 
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užtikrinti ekonominio stabilumo ir saugaus žmonių pragyvenimo 
šaltinio. 

Žinoma, jeigu dabartinė ekonominė krizė iš tikrųjų parodo ne-
varžomo augimo eros pabaigą, bent jau išsivysčiusioms valstybėms, 
tuomet šioje knygoje nagrinėjami dalykai yra dvigubai svarbūs. 
Gerovė be augimo yra labai naudinga strategija, kai ekonomika 
silpnėja. 

Skaudi realybė ta, kad mes patys susiduriame su neišvengia-
ma pigios naftos eros pabaiga, nuolat augančių produktų kainų 
perspektyva, oro, vandens ir dirvožemio didėjančia tarša, žemės, 
išteklių, vandens naudojimo, miškininkystės ir žvejybos teisių 
konfliktais ir svarbiu klimato kaitos stabilizavimo iššūkiu. Mes su-
siduriame su šiais iššūkiais, kai ekonomika yra visiškai sugriuvusi ir 
žūtbūt reikalauja atnaujinimo.

Tokiomis aplinkybėmis grįžti prie veikimo kaip įprasta – ne išei-
tis. Mažumos gerovė, pagrįsta ekologine destrukcija ir nesibaigian-
čiu socialiniu neteisingumu, negali būti civilizuotos visuomenės 
pagrindas. Ekonomikos atsigavimas yra gyvybiškai svarbus. Darbo 
vietų išsaugojimas ir naujų kūrimas yra būtinas. Tačiau mums taip 
pat reikia atgaivinti visuotinės gerovės jausmą – įsipareigojimą tei-
singumui ir gerbūviui ribotų išteklių pasaulyje.

Šių tikslų įgyvendinimas gali atrodyti keista arba net absurdiška 
užduotis šių laikų politikai. Valdžios vaidmuo taip stipriai apribo-
tas materialinių siekių ir sumažintas klaidingos neribotos vartotojų 
laisvės vizijos, kad pati valdymo koncepcija reikalauja skubaus at-
naujinimo.

Tačiau ekonominė krizė suteikia mums unikalią galimybę po-
kyčių įgyvendinimui. Pirmiausia – atsisakyti trumparegio mąsty-
mo, kuris vargino visuomenę ištisus dešimtmečius, pakeisti jį ap-
galvota politika, galinčia įgyvendinti didžiulį uždavinį – užtikrinti 
ilgalaikę gerovę. 

Galų gale, gerovė pranoksta materialinius dalykus. Ji peržengia 
materialinių interesų ribas. Ji slypi mūsų gyvenimo kokybėje, mūsų 
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šeimų sveikatoje ir laimėje. Gerovė yra mūsų savitarpio santykių 
stiprybėje ir mūsų pasitikėjime bendruomene. Apie ją liudija mūsų 
pasitenkinimas darbu, mūsų bendros prasmės ir tikslo jausmas. 
Gerovė priklauso nuo mūsų galimybių visapusiškai dalyvauti vi-
suomenės gyvenime.

Gerovė glūdi mūsų gebėjime klestėti, kaip žmogiškosioms bū-
tybėms, neperžengiant ekologinių mūsų baigtinės planetos ribų. 
Mūsų visuomenės iššūkis yra sukurti tokias sąlygas, kad tai taptų 
įmanoma. Tai pati svarbiausia mūsų laikų užduotis.
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Tai buvo pasaulinio klestėjimo amžius ir taip pat pasaulinių ne-
ramumų era. Ir ten, kur trūko atsakingumo, dabar privalome 
aiškiai pasakyti: atsakomybės stokos amžius privalo baigtis.

Gordon‘as Brown‘as, 2008 m. rugsėjis1 

Įprasta formuluotė gerovei pasiekti pasikliauja ekonominio au-
gimo siekiu. Šiuo požiūriu didesnės pajamos pagerins žmonių ger-
būvį ir ves į klestėjimą. 

Ši knyga meta iššūkį šiai formuluotei. Joje abejojama ir klausiama, 
ar ekonominis augimas turtingose šalyse, tokiose kaip Junginė Karalys-
tė, gaunamų pajamų ir gerbūvio skirtumas, kuris tebėra visame Žemės 
rutulyje, tebėra teisėtas tikslas ribotų išteklių planetoje. Joje tyrinėjama, 
ar tebesitęsiančio ekonominio augimo nauda vis dar pateisina padari-
nius ir tiria prielaidą, kad augimas yra būtinas gerovei. Trumpai tariant, 
čia klausiama: ar galima gerovė be ekonominio augimo?

Knygos rašymo eigoje šis klausimas buvo labai akivaizdus. 
2008 metų bankų krizė atvedė pasaulį prie finansinės katastrofos 
ribos ir sukrėtė vyraujantį ekonomikos modelį iki pat jo pamatų. 
Ji iš naujo nubrėžė ribas tarp rinkos ir valstybės, privertė mus stoti 
prieš savo nesugebėjimą išlaikyti pasaulinės ekonomikos finansinį 
(jau nekalbant apie socialinį ir aplinkosauginį) stabilumą. 

Vartotojų pasitikėjimas buvo pakirstas. Investicijos įstrigo, smarkiai 
didėjo nedarbas. Išsivysčiusių šalių ekonomikos (ir kai kurių besivystan-
čių šalių) susidūrė su gilaus ir ilgalaikio nuosmukio perspektyva. Atei-

2
Atsakomybės
stokos amžius
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tyje pasitikėjimas finansinėmis rinkomis taip pat kentės. Valstybinio 
sektoriaus finansai bus nutęsti dešimtmečiui ar net daugiau.

Gilių, esminių klausimų iškėlimas apie gerovės prigimtį tokioje 
situacijoje gali atrodyti ne savo laiku arba netaktiškas. „Tai nėra tai, 
kuo žmonės domisi, kai finansinės rinkos yra sąmyšyje“ – pripa-
žįsta milijardierius George‘as Soros‘as, pats grimzdamas vis giliau į 
pasaulinę kreditų krizę.2

Tačiau yra akivaizdu, kas tokia situacija reikalauja rimto įverti-
nimo. Ne stovėti nuošaliai ir klausti, kas įvyko, nes tai būtų nepa-
sisekusios vizijos papildymas dar ir atsakomybės trūkumu. Ekono-
minė, krizė kaip niekas kitas, suteikia unikalią galimybę atkreipti 
dėmesį bendrai į finansinį ir ekologinį stabilumą. Ir, kaip šis skyrius 
argumentuoja, šie du dalykai yra artimai susiję.

Priežasčių paieška 
Krizės priežastys buvo sudėtinės. Labiausiai pastebima priežastis – 

antrinių būsto paskolų teikimas JAV būstų rinkoje. Kiti pabrėžė „ne-
įvykdytų kreditinių įsipareigojimų mainų“, naudojamų išparceliuoti 
„žalingas paskolas“ ir paslėpti jas nuo balansinių ataskaitų, nesuval-
domumą. Treti kaltino godžius prekybininkus ir nesąžiningus inves-
titorius, ketinusius prisiplėšti pinigų pažeidžiamų institucijų sąskaita.

Dramatiškas pagrindinių produktų kainų augimas 2007 m. ir 
2008 m. pradžioje (1.2 pav.) neabejotinai prisidėjo prie ekonomi-
nio sulėtėjimo, suvaržant kompanijų pelną ir sumažinant išlaidas, 
paliktas savo pačių nuožiūrai. 2008 m. viduryje (pirmą kartą per 
trisdešimt metų) išsivysčiusių šalių ekonomikos susidūrė su nuos-
mukio perspektyva  – vienu metu vykstančiu augimo lėtėjimu ir 
infliacijos didėjimu. Per metus iki 2008  m. liepos naftos kainos 
padvigubėjo, kai tuo tarpu maisto kainos padidėjo 66 procentais, 
sukeldamos pilietinius neramumus kai kuriose skurdesnėse šalyse.3 

Visi jie gali būti laikomi prisidedančiais veiksniais. Nei vienas 
nepateikė kompetentingo paaiškinimo, kaip finansinės rinkos suge-
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bėjo destabilizuoti visas ekonomikas; kodėl paskolos buvo teikiamos 
žmonėms, kurie nepajėgdavo jų apmokėti; kodėl kontrolieriams ne-
pavyko sutramdyti individualių finansinių veiklos rūšių, kurios galėjo 
nuversti monolitines institucijas; kodėl neapdraustas įsiskolinimas 
tapo tokia dominuojančia jėga ekonomikoje; kodėl vyriausybės nuo-
lat užmerkdavo akis, ar aktyviai rėmė šį „atsakomybės stokos amžių“.

Politinis atsakas į krizę pateikia keletą išeičių. 2008 m. spalio 
pabaigoje pasaulio vyriausybės skyrė stulbinančią sumą - 7 trilijo-
nus dolerių, kad būtų apsaugotas turtas, panaikinta grėsmė san-
taupoms, rekapitalizuoti žlungantys bankai,4 t. y. kur kas daugiau, 
negu bet kurios pasaulio šalies, išskyrus JAV, BVP. 

Niekas neįsivaizdavo, kad tai buvo ne kas kita, kaip trumpalai-
kis ir labai regresyvus sprendimas, laikinas sprendimas, atsakomy-
bė už krizę buvo perkelta ant mokesčių mokėtojų pečių. Tai buvo 
pateisinta tuo, kad jokia kita alternatyva buvo neįsivaizduojama. 

Finansinių rinkų žlugimas atvestų prie masinio ir visiškai ne-
nuspėjamo pasaulinio nuosmukio. Visos valstybės bankrutuotų, 
prekyba žlugtų en masse*. Pragyvenimo šaltiniai būtų sunaikinti, 
namai prarasti. Humaniškumo kaina, nepavykus išgelbėti bankų 
sistemos, būtų didžiulė. Tie, kurie priešinosi Jungtinių Amerikos 
Valstijų probleminio turto gelbėjimo programai per pirmąjį jos 
skaitymą kongrese, pasirodė nesuvokiantys tų padarinių, kuriuos 
sukėlė suprantamas pasipiktinimas dėl sprendimo neteisingumo. 

Bet žiauri realybė buvo ta, kad politikai neturėjo kito pasi-
rinkimo, kaip tik įsikišti į bankų sistemos apsaugą. Žiniasklaidos 
žodžiais, Volstrytas** yra Meinstryto*** gyvybinės jėgos šaltinis. Šiuo-
metinės ekonomikos sveikata priklauso nuo finansinio sektoriaus 

*pranc. visa drauge (vertėjo pastaba)
** Wall Street – finansinis Niujorko rajonas (vertėjo pastaba).
*** Main Street yra bendro gatvės pavadinimo metonimas ar metonimija (pvz., 

pavadinimas „Westminsteris“ yra JK Vyriausybes metonimas). Dažnai tai oficialus 
pagrindinės prekybos ir bendravimo gatvės kaime, miestelyje, mažame mieste, dau-
gelyje pasaulio vietų pavadinimas. Pavydžiui, „Main Street“ Amerikoje sugretinama 
su „Wall Street“ arba „Bay Street“, Kanadoje gyvybinės jėgos šaltinis (vertėjo pas-
taba).
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sveikatos. Bet kuris mažesnis negu bendras įsipareigojimas jo išli-
kimui būtų neįsivaizduojamas. Esminis politikos tikslas šiuo metu 
buvo nenuginčijamai stabilizuoti sistemą – nuraminti taupytojus, 
padrąsinti investitorius, padėti skolininkams, atkurti pasitikėjimą 
rinkoje. Iš tiesų vyriausybės daug ką bandė daryti. 

Tačiau joms pasisekė tik iš dalies – jos sustabdė greitą slydimą 
į chaosą, bet negalėjo išvengti gilaus nuosmukio visame pasaulyje. 
2009 m. pradžioje tai paskatino kitą ekonominio atstatymo paketų 
ciklą, kurio užduotis buvo „duoti impulsą“ vartotojų išlaidoms, ap-
saugoti darbus ir vėl skatinti ekonominį augimą. 7 skyriuje detaliau 
nagrinėjami kai kurie tų „stimulų paketai“. 

Tuo metu, kai 2009 m. balandį Londone susirinko G20 vals-
tybių atstovai, buvo visiškai akivaizdu, kad priežasčių analizei bus 
skirtas nedidelis dėmesys. Siūlomoms priemonėms pritarė politi-
niai lyderiai, ekonomistai ir net finansininkai. Tokių veiklos rūšių 
kaip pardavimų be padengimo sustabdymas, padidintas išvestinių 
finansinių priemonių reguliavimas, kruopštesnis kreditavimo sąlygų 
nagrinėjimas – visa tai buvo plačiai pripažinta kaip neišvengiamas 
ir būtinas reagavimas į krizę. Nors ir nenoromis, buvo pritarta bū-
tinybei nustatyti vadovų atlyginimų finansiniame sektoriuje ribą.5

Reikia pripažinti, kad tai gimė daugiau dėl politinio būti-
numo, susidūrus su didžiuliu visuomenės nepasitenkinimu dėl 
didelių premijų mokėjimo nei dėl principų taikymo. Didžiulės 
premijos vadovaujantiesiems darbuotojams vis tik buvo išmokė-
tos. Gold man Sachs* 2008 m. pabaigoje išmokėjo 2,6 milijardo 
dolerių premijų, nepaisydamas JAV vyriausybės 6 milijardų do-
lerių finansinės paramos, pateisindamas tai tuo, kad jie padėjo 
„pritraukti ir paskatinti“ geriausius žmones.6 

Tačiau netgi šios priemonės buvo matomos kaip trumpalaikis 
įsikišimas, skirtas palengvinti įprastinių verslo modelių atstatymą. 

*Goldman Sachs – 1869 m. įkurtas JAV investicinis bankas, teikiantis inves-
ticines ir kt. paslaugas didelėms bendrovėms, turintis būstines JAV, Europoje ir 
Azijoje (vertėjo pastaba). 
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Pardavimai be padengimo buvo sustabdyti 6 mėnesiams užuot juos 
uždraudus. Dalinis finansinių institucijų nacionalizavimas buvo 
pateisintas tuo, kad akcijos bus vėl parduotos privačiam sektoriui, 
kai tik tai bus pagrįstai įmanoma. Vadovų atlyginimų ribų nustaty-
mas buvo „susietas su „pareigomis“.

Nors kai kurios šių intervencijų buvo neišvengiamos, didžia da-
limi jos buvo vertinamos kaip laikinosios priemonės, būtinos blo-
gybės atstatant laisvosios rinkos ekonomiką. Deklaruojamas tikslas 
buvo aiškus. Pumpuodami paprastąsias akcijas į bankus ir susigrą-
žindami kreditorių pasitikėjimą, pasaulio valdantieji tikisi vėl at-
statyti likvidumą, vėl pagyvinti paklausą ir sustabdyti nuosmukį.

Jų pagrindinis tikslas buvo apsaugoti ekonominio augimo siekį. 
Per visą krizės laikotarpį buvo tiktai vienas nediskutuotinas daly-
kas – tai, kad augimas turi tęstis bet kokia kaina. Atnaujintas augi-
mas turėjo pateisinti intervencijas, buvusias neįsivaizduojamas tik 
prieš keletą mėnesių. Nė vienas politikas tuo rimtai nesuabejojo.

Atsidavimas augimui buvo vienintelis labiausiai dominuojantis 
ekonominės ir politinės sistemos, kuri atvedė pasaulį prie katas-
trofos ribos, bruožas. Augimo imperatyvas suformavo šiuolaikinės 
ekonomikos struktūrą. Juo buvo motyvuojama laisvė, suteikta fi-
nansiniam sektoriui. Bent jau iš dalies jis buvo atsakingas už taisy-
klių susilpninimą, pernelyg didelio kreditavimo ir sunkiai valdomų 
išvestinių finansinių priemonių paplitimą. Plačiai pripažįstama, 
kad neturintį precedento vartojimo augimą tarp 1990 ir 2007 
metų pakurstė didžiulė kreditų plėtra ir didėjančių skolų lygis.

Įsiskolinimų labirintas
Kapitalistinė ekonomika kraunasi kapitalą iš skolų. Toks esmi-

nis visuomenės, kurioje gyvename, bruožas daugeliui iš mūsų yra 
nepaprastai menkai suprantamas. Bet iš dalies taip yra todėl, kad 
jis tapo toks sudėtingas. Net ir elementaria terminologija jo ne-
apibūdinsi. Įsiskolinimas pagal vartojamąjį kreditą yra skirtingas 

Atsakomybės stokos amžius
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nuo valstybinio įsiskolinimo ir nuo išorinio įsiskolinimo. Bendro-
ji skola skirtinga nuo grynosios skolos. Žiniasklaida, krizės metu 
nušviesdama įvykius, nuolatos painiojo šiuos terminus. Skirtingos 
skolų rūšys turi labai skirtingas pasekmes namų ūkiui, vyriausybei 
ir visai valstybei (žr. 2.1. „Skolos perspektyvos“). 

Vienas neabejotinai pripažintas išsivysčiusios ekonomikos šalių 
prieškrizinis reiškinys buvo vis labiau augantis vartotojų įsiskoli-
nimas. Daugiau nei dešimtmetį įsiskolinimas pagal vartojamąjį 
kreditą tarnavo kaip apgalvotas asmeninių išlaidų išlaisvinimo nuo 
darbo užmokesčio pajamų priemonė, leidžianti vartojimui valdyti 
augimo varomąsias jėgas. 

Ne visos ekonomikos buvo vienodai linkusios pasiduoti šioms 
varomosioms jėgoms. Tai yra skolų sistemos bruožas, kai vienai pa-
saulio ekonomikos daliai esant labai įsiskolinusiai, kita dalis privalo 
uoliai taupyti. Per pirmąjį XXI a. dešimtmetį daugiausia taupytojų 
buvo besiformuojančios rinkos ekonomikos šalyse. Taupymo rodiklis 
Kinijoje per 2008 m. buvo apie 25 procentus disponuojamų pajamų, 
kai tuo tarpu Indijoje jis buvo netgi aukštesnis – apie 37 procentus. 

Net išsivysčiusios ekonomikos šalyse tarp valstybių buvo aiškių 
skirtumų. Vienas įdomiausių skirtumų yra skirtingi kapitalizmo 
„tipai“, kuriuos identifikavo Harvardo istorikas Peter‘is Hall‘as ir 
Oksfordo ekonomistas David‘as Soskice‘as. .

Plačiame rinkos ekonomikos skirtumų tyrinėjime Hall‘as ir 
Soskice‘as išskiria du pagrindinius kapitalizmo tipus išsivysčiusios 
ekonomikos valstybėse. Pirmasis yra vadinamos „liberalios rinkos 
ekonomikos“ (ypatingai Australijoje, Kanadoje, Naujojoje Zelan-
dijoje, JK ir JAV), kurios per 1980 m. ir 1990 m. vadovavo libe-
ralizavimo, konkurencijos ir reglamentavimo panaikinimo žygiui. 
Antrasis tipas yra vadinamos „koordinuotosios rinkos ekonomikos“ 
(Belgijoje, Prancūzijoje Vokietijoje, Japonijoje ir Skandinavijos šaly-
se), kurios neskubėjo panaikinti reglamentavimo ir buvo labiau lin-
kusios stipriau priklausyti nuo strateginių bendravimų tarp įmonių 
negu konkurencijos, kad galėtų koordinuoti ekonominę elgseną .7
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Abi kapitalizmo rūšys vieningai pritaria ekonominio augimo 
siekiui. Tačiau jos nesutaria dėl priemonių, kaip tinkamai to siek-
ti. Vienas svarbiausių skirtumų slypi vartojamųjų kreditų įsisko-
linimų lygiuose. Paprastai liberalios rinkos ekonomikos skatino 
aukštesnį vartojamųjų kreditų įsiskolinimų lygį negu koordinuotos 
rinkos ekonomikos tam, kad būtų palaikomas vartojimo augimas.

Atrodo, ypač JK ir JAV buvo linkusios į tokį plėtros siekimą. Dešim-
tmetį prieš krizę vartojamųjų kreditų įsiskolinimai Jungtinėje Karalystė-
je išaugo daugiau kaip du kartus. Netgi per 2008 m., kai nuosmukis jau 
grėsmingai artėjo, jie augo po 1 mln. svarų sterlingų kas 11 mi nučių. 
Nors augimo tempas sumažėjo, kaip kad būdinga nuosmukio metu, 
2008 m. pabaigoje sukaupti vartojamųjų kreditų įsiskolinimai sudarė 
1,5 trilijonų svarų sterlingų – daugiau negu BVP per antrus einamuo-
sius metus.8 Kita vertus, santaupos staiga krito. Per pirmąjį 2008 m. ke-
tvirtį namų ūkių santaupų koeficientas Jungtinėje Karalystėje nukrito 
žemiau nulio – pirmą kartą per keturis dešimtmečius (2.1 pav.).

2.1 pav. JK vartotojų skola ir namų ūkio santaupos 1993–2008 m.9

Šaltinis: nupiešta autoriaus, panaudojant 9 išnašoje esančių šaltinių duomenis

Atsakomybės stokos amžius
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2.1. Skolos perspektyvos

Pinigų skolinimasis ir išleidimas yra (bent jau normaliais laikais) pa
grindinis šiuolaikinės ekonomikos bruožas (žr. 6 skyrių). Namų ūkiai, 
kompanijos ir vyriausybės kartu dalyvauja ir kreditavime (pvz., taupyda
mi ir investuodami), ir skolinimesi (pvz., imdami paskolas, atsiskaitydami 
už kreditus, įkeisdami nekilnojamąjį turtą). Finansinės skolos (kartais va
dinamos įsipareigojimais) – tai sukaupti pinigai, kuriuos bet kuriuo metu 
asmuo, firma, vyriausybė ar iš tikrųjų visa valstybė yra skolinga.

Pagrindinis kapitalizmo principas yra tas, kad tie sukaupti finansiniai 
įsipareigojimai per laiką pritraukia paskolų palūkanas (išlaidas išmokant 
palūkanas). Skola auga dviem būdais: pirmiausia, skolinantis daugiau pi
nigų (pvz., dėl padidėjusių valstybinių išlaidų), antra – per palūkanas, su
kauptas už skolą. Bet kokiai suteiktai palūkanų normai aukštesnis skolos 
lygis užkrauna didesnį reikalavimą žmonių pajamoms sumokėti palūkanas 
ir sustabdyti skolos kaupimąsi. 

Kai kurie iš šių reikalavimų galėtų būti įvykdyti – apmokėti iš įplaukų, 
susidariusių iš žmonių nuosavų finansinių turtų ar santaupų. Žmonės, 
dalyvaudami ekonomikoje kartu kaip taupytojai ir kaip skolininkai, gali 
pabandyti subalansuoti savo pasiskolintus pinigus (pasyvus) su paskolin
tais pinigais (aktyvus). Laipsnis, iki kurio „svarbu“, kiek skolos mes turi
me, priklauso (iš dalies) nuo balanso tarp aktyvų ir pasyvų, taip pat nuo 
finansinių aktyvų patikimumo. 

Trys skolos aspektai, per paskutinįjį dešimtmetį patraukę žiniasklai
dos ir politikos dėmesį, yra asmeninė skola, valstybinė skola ir bendroji 
išorinė skola. Nors visos susijusios su skolintais pinigais, šios skolos yra 
visiškai skirtingos ir turi skirtingas politines pasekmes. Kitose pastraipose 
išdėstyti pagrindiniai jų veiksniai ir jų svarba ekonominei pusiausvyrai.

Vartotojų skola
Vartotojų (arba asmeninė) skola yra pinigų kiekis, kurį pasiskolino 

eiliniai piliečiai. Į ją įeina būsto paskolos, kreditinių kortelių skola ir kitos 
vartotojų skolinimosi formos. Šiuo metu Jungtinėje Karalystėje vyraujan
čios asmeninės skolos yra būsto paskolos, kurios 2008 m. pabaigoje iš 
viso sudarė 84 procentus visų skolų. Kol būsto vertė vis augo, žmonių 
finansiniai pasyvai (įsipareigojimai) buvo padengti jų fizinių aktyvų (būs
tų) verte. Problemos kilo tada, kai būsto vertė krito. Neliko balanso tarp 
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aktyvų ir pasyvų. Kai tai apsunkinama (kaip nuosmukio atveju) krintan
čiomis pajamomis, skola ir finansinis namų ūkio įgyvendinamumas tampa 
labai nestabilūs. Panašiai didžioji dalis ekonominio augimo (4 ir 6 skyriai) 
parodo, kad finansinis stabilumas nedarniu būdu priklauso nuo augimo 
(šiuo atveju augimo gyvenamo būsto rinkoje).

Valstybės skola
Valstybinio sektoriaus skola  – tai pinigai, kuriuos vyriausybė skolinga 

privačiam sektoriui.10 Kai vyriausybė nuolat palaiko deficitą (t. y. išleidžia 
daugiau negu gauna biudžeto pajamų), valstybės skola didėja. Kaip ir namų 
ūkiui, skolos sumažinimas yra galimas tik tada, kai valstybinis sektorius pa
laiko perteklių (t. y. jis išleidžia mažiau negu gauna). Padidėjusi skola yra 
įprastas valstybinių finansų bruožas nuosmukio metu. Tačiau šios skolos 
padengimas nestatant į pavojų valstybinių paslaugų stipriai priklausys nuo 
būsimo vyriausybės biudžeto pajamų didėjimo. Tai gali įvykti tik trim atve
jais: pasiekus trokštamą augimo tikslą, padidinus mokesčių normas (tarifus) 
ir panaudojus skolą investavimui į produktyvius aktyvus (lėšas) su teigia
mu pelnu (įplaukomis) į valstybinį iždą. Nuolat auganti visuomeninė skola 
smunkančioje ekonomikoje – tai ekonominės katastrofos perspektyva.

Išorinė skola 
Bendra vyriausybės, verslo ar namų ūkio turima skola valstybės iš

orėje yra vadinama išorine skola. Ekonominis šios skolos priimtinumas 
priklauso nuo sudėtinio veiksnių mišinio, įskaitant tai, kiek ji subalansuota 
išorės aktyvais, nuo aktyvų ir pasyvų formos (įskaitant valiutą, kuria jie 
yra) ir vidaus valiutos santykinio pajėgumo tarptautinėje rinkoje. Didžiu
lė našta užgula valstybę, kai jos ekonomika smunka ir valiuta praranda 
vertę. Ypatingais atvejais šalis gali pajusti, kad pati nesugeba pritraukti 
investuotojų, pasiruošusių paremti jos išlaidas, ir nesugeba likviduoti savo 
aktyvų. Tokiu atveju išorinės skolos lygis santykyje su BVP tampa kritinis. 
Reikalavimas padengti skolas, beveik penkis kartus viršijančias nacionali
nes pajamas (kaip Jungtinėje Karalystėje), būtų katastrofiškas.

Skola ir pinigų kiekis
Skolos suma, kurią turi vyriausybė, verslas ir namų ūkis, ekonomi

koje glaudžiai susijusi su pinigų pasiūla. Dabar šalių ekonomikose dau
gumą „naujų“ pinigų sukuria komerciniai bankai klientų paskolų forma. 

Atsakomybės stokos amžius
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Vyriausybės per savo centrinius bankus bando kontroliuoti, kiek pinigų 
sukuriama dėl skolų, dviem giminingais būdais: norma, kuria remiantis 
centrinis bankas skolina pinigus komerciniams bankams ir procentiniu 
depozitų dydžiu, kurį bankai privalo laikyti rezerve ir iš jo neteikti pa
skolų. Kuo aukštesni privalomi rezerviniai reikalavimai, tuo mažiau pa
skolų galima teikti. Kuo žemesnė bazinė palūkanų norma, tuo didesnė 
tikimybė, kad komerciniai bankai suteiks paskolas. Per paskutinįjį dešim
tmetį JAV Federalinis rezervas (ir daugelis kitų centrinių bankų) vyk
dė monetarinę politiką, skatinančią didinti vartotojų išlaidas. Kurį laiką 
tai apsaugojo plėtrą, bet galiausiai vedė prie netvarių skolos lygmenų 
ir destabilizavo pinigų rinkas. Tai viena iš priežasčių, kodėl reikia padi
dinti privalomus rezervinius reikalavimus (žr. 11 skyrių).  

Žmonės yra skatinami skolintis dėl daugelio veiksnių, įskaitant 
tiek jų pačių troškimą socialinio statuso parodymui, tiek siekiant 
didinti pardavimus. Mes grįšime prie šių glaudžiai susijusių procesų 
dinamikos apžvalgos tolimesniuose knygos skyriuose. Tačiau reikia 
akcentuoti, kad vartojimo didinimo struktūrinis reikalavimas per 
paskutiniuosius du dešimtmečius palengvino pinigų tiekimo plėtotę. 
Ir tai tiesiogiai paveikė skolų sumą (žr. 2.1. „Skolos perspektyvos“).

Svarbu tai, kad, kai ši strategija tampa nestabili (kaip kad buvo 
per 2008 m.), tai paliečia daugelį gyventojų, kuriems gresia ilgalai-
kės finansinės problemos. Didžiausia pavojaus tikimybė yra men-
kas pajamas gaunančioms grupėms, kurios mažiau pasipelnė per 
paskutiniuosius du augimo dešimtmečius.11 Principas „skolinkis ir 
leisk“ toli gražu neatneša klestėjimo, jis baigiasi smukimu. 

Toks pažeidžiamumas gali kamuoti visą valstybę. Valstybinio 
sektoriaus skola nustato, kiek vyriausybė skolinga privačiam sek-
toriui. Tarp valstybių tai gali labai skirtis. Prancūzijos, Vokietijos, 
Kanados ir JAV – visų jų valstybinio sektoriaus skolos yra virš 60 
procentų BVP. Italijos ir Japonijos valstybinio sektoriaus skolos di-
desnės negu jų BVP. Norvegija, priešingai, neturi jokios valstybinės 
skolos ir turi didžiulius finansinius aktyvus.
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Paprastai valstybinio sektoriaus skola stipriai auga finansinės 
krizės metu. Tai buvo ypač pastebima karo metais, kai valstybinio 
sektoriaus skolinimasis galėjo dramatiškai padidėti, kad finansuotų 
karinę ekonomiką. Per 1939-1944 m. laikotarpį JAV karinės išlai-
dos pakilo nuo 2 iki 54 procentų valstybinių pajamų. Vokietijos 
karinės išlaidos pasiekė 60 procentų valstybinių pajamų savo aukš-
čiausiame taške 1944 m. Tokia ypatinga valstybinių išteklių mobi-
lizacija karo tikslams yra gera ekonominių veiksmų mobilizavimo 
galimybių iliustracija krizės laiku. Tačiau tai buvo pasiekta tik padi-
dinus valstybės skolą. JAV skola išaugo nuo maždaug 40 procentų 
iki 100 procentų BVP per pusės dešimtmečio laikotarpį.12

Panašūs dalykai atsitinka per finansinės krizės laikotarpius, kai 
vyriausybės linkusios pasiskolinti pinigų, norėdamos stimuliuoti 
atstatymą (žr. 7 skyrių). Didžiulės pinigų sumos, reikalingos no-
rint stabilizuoti bankų sistemą 2008 m. pabaigoje ir 2009 m. pra-
džioje, buvo plačiai finansuotos padidinant valstybinio sektoriaus 
įsiskolinimą. Iš dalies kaip finansinės pagalbos rezultatas numato-
ma, kad JK valstybinio sektoriaus skola padvigubės nuo mažiau 
kaip 40 BVP procentų (Valstybės iždo nusistatyta aukščiausia riba) 
2007 m. iki bent 80 BVP procentų 2012 m. Vis tik tai yra mažiau 
nei Japonijos valstybinio sektoriaus skola, kuri kamavosi su neryž-
tinga ekonomika jau daugelį metų. 

Valstybinio sektoriaus skola savaime nėra blogas dalykas. Ji 
paprasčiausiai atspindi, kokį pinigų kiekį vyriausybė yra skolinga 
privačiam sektoriui. Čia įtraukti ir pačių piliečių sutaupyti pinigai. 
Piliečių finansiniai interesai valstybiniame sektoriuje turi keletą 
neabejotinų privalumų. Tai gali būti suprantama kaip „socialinė 
sutartis“ tarp piliečių ir valstybės. Bet kai žmonių santaupų pro-
centas krinta (2.1 paveikslas) ir nacionalinė skola išauga, tolesnis 
skolinimasis padidina taip vadinamą išorinę skolą (žr. 2.1. „Skolos 
perspektyvos“) – pinigus, kuriuos šalis skolinasi už savo šalies ribų. 
Dėl to valstybė neišvengiamai atsiduria tarptautinių rinkų svyravi-
mų pavojuje. 

Atsakomybės stokos amžius
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Vienos šalys gali turėti geresnes sąlygas šiems svyravimams at-
laikyti nei kitos. Per 2007-2008  m. išorinė skola tarp valstybių 
smarkiai skyrėsi (2.2 paveikslas) – nuo mažiau kaip 5 proc. BVP 
(pavyzdžiui, Kinijoje arba Indijoje) iki 900 proc. BVP (pavyzdžiui, 
Airijoje). Tik per du dešimtmečius Jungtinėje Karalystėje bendra 
išorinė skola padidėjo 7,5 karto. 2008 m. pabaigoje tai buvo tolygu 
beveik penkiems BVP ir atitiko antrą aukščiausią pasaulyje absoliu-
tinį išorinės skolos lygį po JAV.

Šie išoriniai įsiskolinimai bent iš dalies buvo subalansuoti aukš-
tesniu nei įprastai išorinių aktyvų lygiu. Tačiau dėl nestabilios rin-
kos Jungtinė Karalystė atsidūrė pažeidžiamoje finansinėje pozici-
joje. Konkrečiau, kaip nurodo Tarptautinis valiutos fondas, šios 
pozicijos JK sąmoningai siekė kaip tarptautinis finansų centras.

Dėl finansinio atsigavimo planavimo po 2008 m. krizės, ypa-
tingai valstybiniame sektoriuje, turėtume būti dėkingi JK minist-

2.2 pav. Bendroji išorinė skola tarp šalių 2007–2008 m.13

Šaltinis: JAV Centrinės žvalgybos valdybos duomenų knyga, žr. 13 išnašą.
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rui pirmininkui Gordon‘ui Brown‘ui. Šiuo atžvilgiu JK vyriausybė 
nusipelnė pagyrimo dėl jos reakcijos į krizę. Dalinis bankų nacio-
nalizavimas galėjo būti vidutiniškai optimalus žiūrint iš laisvosios 
rinkos perspektyvos, bet jis buvo gerokai progresyvesnis, negu tik 
grynųjų pinigų pumpavimas arba garantijos likvidumo užtikrini-
mas. Jis bent jau suteikė finansų grąžinimo į iždą galimybę. 

Tuo pat metu, kas tapo aišku krizės metu, ekonominės politikos 
lygmuo, į kurį Jungtinė Karalystė save pozicionavo per pastaruo-
sius du dešimtmečius, staiga iššaukė skilimą finansiniame sekto-
riuje. Dideli vartotojų įsiskolinimai ir antras didžiausias pasaulyje 
išorinės skolos lygis nebuvo tik atsitiktinės ekonominio gyvenimo 
savybės, bet specifinių politinių veiklos krypčių rezultatas padidin-
ti likvidumą ir skatinti išlaidas. Viena iždo atsargumo Jungtinėje 
Karalystėje sričių – santykinai žemas valstybinio sektoriaus skolos 
lygis – tapo pirmąja žlugimo auka.

Tai ne užuomina, kad tik viena JK susiduria su dabartinės krizės 
sunkumais. Priešingai – vis labiau globalizuojamame pasaulyje bet 
kuriai šaliai buvo sunku išvengti šio nuosmukio. Net Vokietijos, 
Japonijos ir Kinijos ekonomikos, kurios išlaikė stiprius gamybi-
nius sektorius, didžia dalimi išvengė vartotojų skolos ir paskelbė 
didelius valstybinio sektoriaus perteklius, kentėjo. Per paskutinįjį 
2008 m. ketvirtį Vokietijos ekonomika smuko greičiau negu bet 
kurioje kitoje Europos šalyje – sumažėjo 2,1 procento.14

Ironiška, tačiau Vokietijai per ankstesnįjį dešimtmetį buvo sun-
ku pakankamai greitai padidinti vietinį vartojimą. Nepajėgdama 
įtikinti savo vartotojų leisti pinigus, ji pasiekė augimą sukurdama 
stiprų gamybos sektorių ir eksportuodama į tokias valstybes kaip 
JAV, kur vartotojai vis dar buvo linkę verčiau išleisti nei taupyti. 
Tačiau, kai pasitikėjimas žlugo ir visur sumažėjo vartojimo išlaidos, 
šios eksporto rinkos taip pat išseko, smogdamos Vokietijos ekono-
mikai stipriau nei kitiems.

Ekonominio augimo struktūroje atsiradę skirtumai pateikia ke-
letą įdomių pamokų sukurti darnią ekonomiką. Prie šių implikacijų 

Atsakomybės stokos amžius
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grįšime vėlesniuose skyriuose. Dabar jau aišku, kad ekonominės 
krizės šaknys yra daug gilesnės nei tam tikros šalies flirtavimas ban-
kų sektoriuje ar kitos šalies priklausomybė nuo eksporto rinkų. 
Faktiškai jos bent jau iš dalies glūdi bendrose pastangose išlaisvinti 
pasitikėjimą ekonomine plėtra visame pasaulyje.

Knygoje „Naujoji finansinių rinkų paradigma“ (angl. The New 
Paradigm of Financial Markets) George‘as Soros‘as tiria taip vadina-
mo „super burbulo“ atsiradimą pasaulio finansinėse rinkose, ekono-
minėse politikose, kad padidintų likvidumą kaip paklausą skatinantį 
būdą. JAV Federalinio rezervo suvaržymų atpalaidavimas, finansinių 
rinkų išreguliavimas ir skolų pavertimas investicijomis per išvestinių 
finansinių priemonių visumą taip pat buvo sąmoningos intervenci-
jos. Jų svarbiausia užduotis buvo skatinti ekonominį augimą.15 

Trumpai tariant, rinka nebuvo sužlugdyta dėl pavienių veiklos 
rūšių, kurias vykdė nesąžiningi asmenys. Ir net ne dėl reguliuojan-
čių institucijų aklumo. Visos politikos priemonės, skirtos stimu-
liuoti augimą, galiausiai privedė ekonomiką iki jos žlugimo. Rinka 
išsibalansavo dėl savo pačios augimo. 

Vidinis priešas
Hipotekinių skolų pavertimą vertybiniais popieriais itin rėmė 

buvęs Federalinio rezervo pirmininkas Alanas Greespan‘as. Savo 
memuarų knygoje „Neramumų amžius“ (angl. The Age of Tur-
bulence) A. Greespan‘as atvirai gina šią praktiką, teigdamas, kad 
„rizikos perkėlimas toliau nuo... iniciatorių, teikiančių paskolas 
bendrovėms, įklimpusioms į skolas, gali būti vertingas, ypač glo-
balizacijos sąlygomis“.16 

Savo viešame pareiškime JAV Kongrese 2008 m. spalio pabaigo-
je A. Greenspan‘as pripažino, kad jis buvo „šokiruotas“, jog rinkos 
neveikia taip, kaip buvo tikėtasi.17 Tačiau tai tik patvirtina nuomo-
nę, kad šios intervencijos buvo apgalvotos. Visą laiką sprendimai 
didinti likvidumą buvo padaryti siekiant plėsti ekonomiką. Kaip 
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pažymėjo savaitraščio The Economist vadovas, – „per 2008 m. krizę 
lengva užmiršti, kad liberalizavimas turėjo ir gerų padarinių: padė-
damas žmonėms ir verslui lengviau gauti kreditus, reglamentavimo 
panaikinimas taip pat prisidėjo prie ekonominio augimo.“18 

Daugiau negu du dešimtmečius valstybės reguliavimo panai-
kinimas finansinėse rinkose buvo palaikomas monetarizmo, kaip 
geriausio būdo paklausai skatinti. Monetaristai gal galėjo veikti 
prieš visuomenės skolos lygius, patirtus dėl Keynes‘o išlaidų pro-
gramos 1970  m.19 Tačiau strategija, kuri baigėsi visuomeninės 
skolos pakeitimu privačia skola, visuomet buvo rizikinga. „Kai 
muzika liaujasi, likvidumo atžvilgiu reikalai bus sudėtingi, – pa-
stebėjo Citibank generalinis direktorius prieš pat burbului sprogs-
tant. – Tačiau, kol muzika groja, jūs turite atsistoti ir šokti. Mes 
vis dar šokame.“20 

2008 m. pabaigoje Citibank jau „nebešoko“. Banko tiesiog ne-
bebuvo. Muzika liovėsi, ir reikalai tikrai buvo sudėtingi.21 O kiek 
jie buvo sudėtingi, nurodė grynas tarptautinės finansinės pagalbos 
dydis ir faktas, kad netgi apytikriai 7 trilijonai mokesčių mokėtojų 
pinigų pasirodė nepakankama suma garantuoti stabilumą ir išvengti 
nuosmukio.

Taigi, „atsakingumo stokos amžius“ nėra apie nerūpestingą ne-
apsižiūrėjimą ar asmeninį godumą. Ekonominė krizė nėra pavienių 
neteisėtų veiksmų ar aplaidumo atskirose bankų sektoriaus dalyse 
rezultatas. Jeigu tai buvo neatsakingumas, jis buvo sistemiškesnis, 
apribotas iš viršaus ir turėjo tik vieną aiškų tikslą – užtikrinti ir tęsti 
ekonominį augimą. 

Ekologinės skolos
Ekonominio augimo poveikio ištekliams ir aplinkai padarinių 

supratimas sustiprina suvokimą, kad kreditų krizė ir po to atsiradęs 
nuosmukis buvo dalis sisteminio sutrikimo dabartinėje ekonomi-
kos paradigmoje. 

Atsakomybės stokos amžius
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Prekių kainų „burbulas“, augęs per keletą metų ir pasiekęs mak-
simumą 2008 m. viduryje, aiškiai susprogo metų pabaigoje (1.2 
pav.). Dabar atrodo panašu, kad labai aukštos pagrindinių prekių 
kainos 2008 m. viduryje iš dalies buvo spekuliacijų ir iš dalies ri-
boto žaliavų perdirbimo įmonių produktyvumo, esant didelei pa-
klausai, rezultatas. 

Tačiau šio trumpalaikio burbulo, buvusio prekių augančių kai-
nų viršūnėje, negalima visiškai paaiškinti tik šiomis priežastimis. 
Aplinkos veiksniai, žemės išteklių stygius taip pat atliko savo svar-
bų vaidmenį, ir, aišku, ekonomikai atsigaunant taip bus ir toliau. 
Susirūpinimas dėl naftos ir dujų gavybos piko jau įsibėgėja. Mano-
ma, kad žinomų naftos telkinių natūralaus mažėjimo tempas bus 
didesnis negu 9 procentai per metus.22 

Ekonominė plėtra Kinijoje ir šalyse su besivystančia ekonomika 
padidino iškastinio kuro, metalų ir nemetalinių mineralų poreikį 
(žr. 5 skyrių) ir neišvengiamai sumažins ribotų išteklių gyvavimo 
laiką. Konkurencija dėl žemės, reikalingos maisto produktams ir 
biokurui, turėjo aiškią įtaką maisto produktų kainų didėjimui. Šie 
poreikiai savo ruožtu yra labai linkę pagreitinti poveikį aplinkai: 
anglies išmetimo augimą, bioįvairovės mažėjimą, nesuvaldomą 
miškų kirtimą, žuvų išteklių palaipsnį nykimą, vandens išteklių 
mažėjimą ir dirvožemio degradavimą. 

Augimo padariniai aplinkai buvo svarbiausia priežastis, paskati-
nusi šį tyrinėjimą. Gali atrodyti, kad ekonominė krizė su tuo nesu-
sijusi, tačiau taip nėra. Atsakomybės stokos amžius demonstruoja 
ilgalaikį aklumą materialinio pasaulio ribotumui. Šitas aklumas yra 
tiek aiškus mūsų nesugebėjime valdyti finansines rinkas, tiek ir ne-
sugebėjime apsaugoti gamtos išteklius ir sumažinti ekologinę žalą. 
Mūsų ekologinės skolos yra tokios pat nestabilios, kaip ir finansinės 
skolos. Niekas tinkamai nepaaiškina nuolatinio vartojimo siekio. 

Siekdami apsaugoti ekonominį augimą, mes buvome pasirengę 
ir net prisiėmėme sunkiai valdomų finansinių ir ekologinių įsisko-
linimų tikėdami, kad jie būtini saugumui užtikrinti, apsaugoti mus 
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nuo žlugimo. Tačiau tai niekada nėra tvaru ilgalaikėje perspekty-
voje. O finansinė krizė parodė, kad tai nesuteikia darnumo net ir 
trumpalaikėje perspektyvoje. 

Tiesa ta, kad mums nepavyko pasiekti, jog mūsų ekonomikos 
dirbtų darniai net ir finansiniu požiūriu. Dėl šios priežasties reakci-
jos į krizę, kuriomis siekiama atkurti status quo, yra labai klaidingos 
ir pasmerktos žlugti. Gerovė šiandien nieko nereiškia, jeigu jos sie-
kiama priemonėmis, kurios kenkia rytojaus gerovei. Pats svarbiau-
sias 2008 m. finansinės krizės pranešimas buvo tas, kad rytojus jau 
čia pat.

Atsakomybės stokos amžius
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Kitaip apibrėžta 
gerovė

Gero žmogaus gyvenimas gali būti gerai nugyventas tik geroje 
visuomenėje. Gerovė gali būti suvokiama tik kaip sąlyga, api-
manti įsipareigojimus ir atsakomybę kitiems.

Zia Sardar‘as, 2007 m. lapkritis1

Plačiai paplitusi gerovės vizija, kuri suvokiama kaip besiplečian-
tis ekonominis rojus, jau atskleista. Galbūt ji veikė geriau, kai eko-
nomikos buvo mažesnės ir pasaulyje buvo mažiau gyventojų, tačiau 
tikrai ne dabar.

Klimato kaita, ekologinė degradacija ir išteklių stygiaus šmėkla 
padidina finansinių rinkų problemas ir pagilina nuosmukį. Trum-
palaikiai sprendimai nėra tinkami užkirsti kelią galimam bankro-
tui. Reikia daryti kažką daugiau. Esminis atspirties taškas yra nuo-
sekliai, aiškiai išdėstyti gerovės sąvoką, kuri nesiremia vartojimo 
augimo prielaidomis.

Todėl šiame skyriuje ieškoma kitokios gerovės vizijos – tokios, 
kurioje žmogus galėtų klestėti, pasiekti didesnę socialinę sanglau-
dą, rasti aukštesnį gerbūvio lygį ir kartu vis dar mažintų savo mate-
rialinį poveikį aplinkai. 

Bet koks paviršutiniškas literatūros nagrinėjimas atskleidžia, 
kad už siaurų iš ekonominės pusės klausimo nagrinėjimo rėmų yra 
keletas stipriai konkuruojančių gerovės vizijų.2 Kai kurios tų vizijų 

3
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kyla iš psichologijos ir sociologijos, kitos – iš ekonominės istorijos. 
Kai kurios remiasi pasaulietiniais arba filosofiniais požiūriais, ki-
tos – religinėmis arba „sveiko proto“ tradicijomis.3

Tarp šių požiūrių yra skirtumų. Tačiau yra ir stulbinančių pana-
šumų. Daugelis sutinka, kad gerovė turi materialinį aspektą. Nega-
lima sakyti, kad reikalai klostosi gerai, jei trūksta pagrindinių ma-
terialinių išteklių, reikalingų savęs išlaikymui, vandeniui, maistui 
ar drabužiams ir būstui. Užtikrinimas, kad šie tikslai bus pasiekti, 
taip pat yra svarbus. 

Tačiau bent jau nuo Aristotelio laikų buvo aišku, kad žmogaus 
klestėjimui reikia kažko daugiau nei tik materialinio saugumo. Ge-
rovė apima gyvybiškai svarbius socialinius ir psichologinius aspek-
tus. Klestėti, augti, pasiekti  – tai iš dalies yra gebėjimas suteikti 
ir gauti meilę, džiaugtis bendraamžių pagarba, prisidėti naudingu 
darbu, jausti bendrumą ir pasitikėjimą bendruomenėje. Trumpai 
tariant, svarbi gerovės sudedamoji dalis yra sugebėjimas laisvai da-
lyvauti visuomenės gyvenime.4 

Kai kurie akcentuoja „transcendentinius“ poreikius žmogaus 
egzistavimui. Religiniu atžvilgiu „transcendentinių“ poreikių pri-
pažinimas gali sukelti tikėjimą kokia nors aukštesne jėga. Tačiau 
ir pagal pasaulietišką supratimą žmogaus siela trokšta gyvenimo 
prasmės ir tikslo. 

Gerovės suvokimas taip pat papildomas svarbiais moraliniais 
ir etikos komponentais. Islamo komentatorius Zia Sardar‘as labai 
aiškiai paaiškina, kad „gerovė gali būti suvokiama tik kaip sąlyga, 
apimanti atsakomybę ir įsipareigojimus kitiems“. Tas pats princi-
pas yra puoselėjamas ir Quaker‘io Moralios ekonomikos projekte.6 
Mano gerovė priklauso nuo mane supančiųjų gerovės taip, kaip ir 
jų gerovė priklauso nuo manosios. 

Yra įdomus sutapimas tarp gerovės komponentų ir veiksnių, 
kurie yra žinomi kaip darantys įtaką subjektyviai gerovei ar „lai-
mei“ (3.1 paveikslas). Iš tikrųjų tuo požiūriu, jog esame laimingi, 
kai reikalai klostosi gerai, ir nelaimingi, jeigu yra priešingai, aiškiai 
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yra kažkoks ryšys tarp gerovės ir laimės. Tai nebūtinai reiškia, kad 
gerovė yra tas pats dalykas, kaip ir laimė. Tačiau ryšys tarp jų abiejų 
suteikia naudingą nuorodą dabartiniuose politiniuose debatuose 
apie laimę ir subjektyvų gerbūvį.7 

Iš tikrųjų esama bent trijų skirtingų gerovės koncepcijų. Yra 
svarbu aiškiai jas atskirti. Amartya Sen‘as labai aiškiai išdėstė šiuos 
skirtumus savo apybraižoje apie „gyvenimo standartus“, pirmą kar-
tą išleistoje 1984 m.9 Viena Sen‘o koncepcijų buvo apibūdinama 
terminu turtingumas (angl. opulence), kita – materialinis pasitenki-
nimas (angl. utility) ir trečioji – sugebėjimo klestėti (angl. capabilities 
for florishing) sąvoka.

3.1 pav. Veiksniai, darantys įtaką subjektyviam gerbūviui (laimei)8

Šaltinis: GfK NOP – Nacionalinė rinkos tyrimų agentūra (angl. National Opinion Polls), įsikūrusi Londone, 
2005 m. spalis. Žr. 8 išnašą.
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Gerovė kaip turtingumas
Apskritai kalbant, Sen‘o pirmoji gerovės, kaip materialinio pasi-

tenkinimo, koncepcija atitinka įprastą supratimą, kad turtingumas 
parodo prieinamumą prie materialinių produktų ir pastovų jų ga-
minimą. Gaminamų produktų srauto padidėjimas reiškia klestėjimo 
padidėjimą. Šiuo atžvilgiu, kuo daugiau turime, tuo labiau klestime. 

Gausumo logika, kaip sėkmės pagrindas, prasideda nuo Adam‘o 
Smith‘o. Tomis dienomis apsirūpinimas materialinėmis prekėmis 
būtiniems gyvenimo poreikiams patenkinti buvo prioritetas. Bet 
gana lengva pamatyti, kad šios paprastos lygtys – kiekybė lygi ko-
kybei ir geriau lygu daugiau – yra apskritai apgaulingos. Netgi eko-
nominė teorija pripažįsta šiuos trūkumus. Prekių (iš tikrųjų pačių 
pajamų) „marginalinės naudos mažėjimas“ atspindi faktą, kad turė-
jimas ko nors daugiau paprastai nesuteikia daugiau pasitenkinimo. 

Pojūtis, kad „daugiau“ gali kartais būti „mažiau“, sukelia visuo-
menės vartotojų nepasitenkinimą (9 skyrius). 

Kai jūs ištisus mėnesius neturėjote jokio maisto ir derlius vėl 
neužderėjo, tuomet bet koks maistas yra palaiminga dovana. Kai 
Amerikos stiliaus šaldytuvas-šaldiklis jau prikimštas įvairiausio 
maisto, tuomet net truputėlis papildomo maisto jau gali būti naš-
ta, ypač jei kyla pagunda jį suvalgyti. Sakykim, kai jau pasisoti-
nau braškėmis, daugiau jos man nebesuteikia jokio pasitenkinimo, 
netgi priešingai  – gali sukelti pasibjaurėjimą. Ir jei ima pagunda 
ignoruoti šią kūno reakciją į perteklių, rizikuoju nutukti ir netekti 
geros sveikatos. Tai pasekmės, kurias būtų kvaila apibūdinti kaip 
trokštamas ar teikiančias pasitenkinimą.

Gerovė kaip materialinis pasitenkinimas
Kiekybė ne tas pats, kas kokybė. Turtingumas ne tas pats, kas 

pasitenkinimas. Sen‘o antrasis gerovės, kaip materialinio pasiten-
kinimo, apibūdinimas tai pripažįsta. Greičiau nei susikoncentravi-



39

mas vien ties mums pasiekiama produktų mase, antrasis variantas 
sieja gerovę su pasitenkinimu, kurį teikia produktai.10 

Nors ir yra pakankamai paprasta aiškiai apibūdinti šį skirtumą, 
sunkiau tiksliai apibrėžti, kaip prekės susijusios su pasitenkinimu, 
kaip tai nurodo daugelis žmonių.11 Vienas dalykas, kurį gana len-
gva suvokti, yra tai, kad santykis toli gražu nėra linijinis. Netgi kai 
kas iš pagrindinių produktų, tokių kaip maistas, neatitinka papras-
to linijinio modelio, kuriame „daugiau“ visuomet yra „geriau“. 

Tame yra didelės painiavos. Vis daugiau materialinių produktų 
panaudojimas pagal savo prigimtį yra socialinis arba psichologinis 
nei grynai materialinis.12 Pirmaisiais pokario metais buvo iššūkis 
apsirūpinti būtinosiomis prekėmis netgi turtingiausiose šalyse. 
Šiandien vartojimo prekės ir paslaugos vis labiau mums suteikia 
tapatumą, patirtį, priklausomumo jausmą, galbūt netgi vilties jaus-
mą (6 skyrius). 

Materialinio pasitenkinimo įvertinimas šiomis aplinkybėmis 
dar sudėtingesnis. Koks „psichologinis pasitenkinimas“ patiriamas 
įsigijus išmanųjį telefoną ar naują dviratį, atostogas užsienyje? Į 
šiuos klausimus praktiškai neįmanoma atsakyti. Ekonomika bando 
apeiti kliūtį, priimdama už gryną pinigą, kad daiktų vertė atitinka 
kainą, kurią žmonės yra pasiruošę mokėti už juos laisvai veikian-
čiose rinkose. Tai apibūdina materialinį pasitenkinimą kaip rinkos 
mainų piniginę vertę. 

BVP susumuoja visus tuos rinkos mainus. Apskritai kalbant, jis 
įvertina visas namų ūkių, vyriausybės išlaidas bei investicijas šalyje. 
Šiuo atveju išlaidos yra laikomos materialinio pasitenkinimo matu. 
Arba, trumpai tariant, yra tikima, kad BVP yra naudingas gerovės 
matas.

Tačiau situacija geriausiu atveju yra giliai problemiška. Yra 
daugybė literatūros, kritikuojančios BVP vertę kaip gerbūvio 
matą.13 Akivaizdus trūkumas yra tas, kad BVP neįvertina ne rin-
kos paslaugų (tokių kaip ūkinis arba savanoriškas darbas) arba 
negatyvios naudos (išorinių kaštų, patiriamų dėl taršos). Kritikai 

Kitaip apibrėžta gerovė
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nurodo faktą, kad BVP įskaito tiek „apsaugines“ (angl. defensive), 
tiek „pozicines“ (angl. positional) išlaidas, nors jos papildomai ir 
neprisideda prie gerbūvio.14 Be to, kas, matyt, yra svarbiausia, BVP 
tinkamai neįkalkuliuoja sukaupto turto (angl. asset base) pokyčių, 
kas lemia mūsų vartojimo galimybes ateityje. 

Kai kas teigia, kad pagrindinė materialinio pasitenkinimo, kaip 
mainų vertės, sąvoka iš esmės turi trūkumų. Čia pagrindinis dalykas 
yra taip vadinamo laimės arba pasitenkinimo gyvenimu paradoksas. 
Jeigu BVP iš tikrųjų yra materialinio pasitenkinimo matas, tai tada 
neaišku, kaip per kelis dešimtmečius minėtas pasitenkinimas gyve-
nimu išliko daugiau ar mažiau nepakitęs labiausiai išsivysčiusiose 
šalyse, nepaisant didelio ekonomikos augimo. Nuo 1950 m. realios 
pajamos kiekvienam gyventojui JAV patrigubėjo, tačiau žmonių, 
teigiančių, kad jie yra labai laimingi, skaičius praktiškai visai ne-
padidėjo, o nuo 1970 m. vidurio – sumažėjo. Per keletą dešimtme-
čių Japonijoje mažai kas pasikeitė pasitenkinimo gyvenimu srityje. 
Jungtinėje Karalystėje žmonių, tvirtinančių, kad jie yra „labai lai-
mingi“, skaičius sumažėjo nuo 52 procentų 1957 metais iki 36 pro-
centų šiandien, nors realios pajamos daugiau negu padvigubėjo.15 

Tiesą sakant, kaip iliustruoja 3.2 paveikslas, išsivysčiusiose šaly-
se taip vadinamas pasitenkinimo gyvenimu paradoksas yra didžia 
dalimi nerimą keliantis dalykas. Tik po to, kai pajamos sudaro apie 
15 tūkstančių dolerių kiekvienam gyventojui, pasitenkinimo gy-
venimu rezultatas beveik nepakinta. Iš tikrųjų tariamas ryšys tarp 
pajamų ir pasitenkinimo gyvenimu gali apsiversti aukštyn kojomis. 
Danija, Švedija, Airija ir Naujoji Zelandija turi aukštesnį pasiten-
kinimo gyvenimu lygį negu JAV, tačiau daug mažesnes pajamas. 

Esant labai mažoms pajamoms yra didžiulė erdvė gyvenimo pa-
sitenkinimui, tačiau bendra tendencija – ganėtinai stačiai kylanti 
kreivė (3.2 paveikslas). Nedidelis BVP padidėjimas iššaukia didelį 
pasitenkinimą gyvenimu. 

Šie duomenys pabrėžia vieną pagrindinių šios knygos idėjų – 
nėra reikalo atsisakyti augimo apskritai, tačiau yra stiprūs argu-
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mentai, kad išsivysčiusios valstybės suteiktų augimo galimybes 
skurdesnėms šalims. Būtent skurdesnėse šalyse augimas gali daug 
ką pakeisti. Pasirodo, kad turtingesnėse valstybėse grąža vykstant 
tolimesniam augimui yra daug labiau ribota. Ekonomine kalba ta-
riant, materialinio pasitenkinimo riba (matuojama kaip subjekty-
vus gerbūvis) greitai mažėja esant didesnėms pajamoms. 

Iš šio tyrimo aiškėja, kad laime grindžiamas materialinis pasi-
tenkinimas ir išlaidomis grindžiamas materialinis pasitenkinimas 
veikia labai skirtingai. Ir kadangi abiem atvejais yra pretenduojama 
įvertinti materialinį pasitenkinimą, galime daryti išvadą, kad kaž-
kur yra problema. Vienas arba kitas, o galbūt ir abu šie vertinimai 
nėra tinkami. 

Gerbūvio koncepcijos šalininkai tvirtina, kad BVP yra blogas 
matas. Tačiau savo gerovės vertinimas taip pat turi savo kritikus. 
Vienas iš labiausiai keliančių nepasitikėjimą šiuo vertinimu yra tas, 
kad žmonės yra nenuoseklūs, net prieštaringi, vertindami savo pa-
čių laimę.17 

Nobelio premijos laureatas Daniel‘is Kahneman‘as parodė, kad, 
jeigu laikui bėgant „sudėsite“ žmonių subjektyvaus gerbūvio įver-
tinimus, negausite to paties atsakymo, kokį gautumėte, jei „paim-
tumėte visus dalykus kartu“. Galbūt taip yra dėl to, kad žmonės 
labai greit prisitaiko prie bet kurio pasiekto pasitenkinimo lygio ir 
tai pakeičia jų ateities įvertinimus. Netgi įvykių tvarkos pakeitimas 
gali pakeisti mūsų vertinimą, nepaisant to, kad apskritai reikalai 
klostėsi sėkmingai.18 

Vienas iš sunkumų lyginant savo gerovės vertinimą su BVP 
yra tas, kad tai paprasčiausiai yra skirtingų rūšių dydžiai. BVP yra 
(bent jau teoriškai) neribotas. Jis gali (politikų viltis) augti neribo-
tai. Kita vertus, pasitenkinimo gyvenimu matas yra ribotas dydis. 
Jūs galite vertinti tiktai nuo 0 iki 10, kad ir kaip dažnai beatliktu-
mėte įvertinimą. Tai yra pačioje savęs vertinimo skalės, pagal kurią 
vertinamas materialinis pasitenkinimas, apibrėžime.19 

Kitaip apibrėžta gerovė
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Čia mes priartėjame prie dalyko esmės. Akivaizdu, kad du ver-
tinimai siūlo skirtingas materialinio pasitenkinimo koncepcijas. 
Vienoje interpretacijoje teigiama, kad pasitenkinimui, kurį žmogus 
gali pasiekti, nėra ribų, kitoje - išvados atsargesnės. Kad ir ką dar 
galėtume pasakyti apie BVP ir pasitenkinimo gyvenimu santykį, 
aišku, kad jie vertina ne tą patį materialinį pasitenkinimą.

Kai tik reikia rasti patikimą gerovės koncepciją, pasirodo, netoli 
tenuėjome. Be abejonės, yra tiek pat daug priežasčių nelyginti gero-
vės su laime, kaip ir priežasčių nelyginti gerovės su mainų vertėmis. 

3.2 pav. Laimė ir vidutinės metinės pajamos16

Šaltinis: Pasaulinių stebėjimų institutas (angl. Worldwatch Institute), žr. 16 išnašą.
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Visų pirma, viską užgožiantis „čia ir dabar“ malonumų siekimas 
yra labai tinkama sąlyga, kad ateityje ne viskas klostysis puikiai. Tą 
mintį aiškiai išdėstė ekonomikos istorikas Avner‘is Offer‘is. Jis rašė: 
„Tikra gerovė yra geras balansas tarp trumpalaikio susižadinimo ir 
ilgalaikio saugumo“.20 

Nei BVP, kuris daugiausia kalkuliuoja dabartinį vartojimą, nei 
savęs vertinimai, kurie daugiausia parodo dabartinę laimę, tiksliai 
neatspindi šio balanso. Tik tai, kad žmonės kenčia nuo trumpare-
giškumo ir jiems sunku pasiaukoti dabar dėl kažko geresnio atei-
tyje, nepateisina žiūrėjimo į gerovę, kaip į daugiau ar mažiau mo-
mentinį pasitenkinimą.21 

Svarbiausia, kad gerovės tapatinimas su laime prieštarauja mūsų 
patirčiai, ką reiškia gyventi gerai. Net kai reikalai klostosi gerai, 
žmonės gali būti nelaimingi dėl įvairiausių priežasčių, pavyzdžiui, 
genetinių. Lygiai taip pat jie gali gyventi pusbadžiu, skurdžiuose 
namuose, be jokių pagerėjimo prošvaisčių ir vis tiek sakyti (galbūt 
kai kas sakys, kad tai skamba kvailai), kad yra visiškai patenkinti 
savo likimu. 

Gerovė kaip galimybė klestėti 
Sen‘as naudoja šiuos skirtumus, norėdamas argumentuoti 

(pritardamas Aristoteliui) trečiąją gyvenimo kokybės koncepciją, 
pagrįstą sugebėjimais, kuriuos žmonės turi, kad galėtų klestėti. Jis 
atkakliai tvirtina, kad pagrindiniai klausimai, kuriuos turėtume 
užduoti, turi būti susiję su tuo, kaip gerai žmonės sugeba funkcio-
nuoti bet kokioje situacijoje. 

„Ar jie gerai maitinasi? Ar išvengia ligų? Ar ilgai gyvena? – jis 
klausia. – Ar jie gali dalyvauti bendruomenės gyvenime? Ar jie gali 
garbingai, be gėdos jausmo pasirodyti visuomenėje? Ar gali susi-
rasti gerai apmokamus darbus, gyventi šiltai? Ar gali pasinaudoti 
mokyklose gautu išsilavinimu? Aplankyti draugus ir gimines, jei 
to nori?“22 

Kitaip apibrėžta gerovė
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Šio skyriaus pradžioje yra jaučiamas aiškus rezonansas tarp 
Sen‘o klausimų ir gerovės aspektų.23 Fizinės funkcijos, minimos 
šioje ištraukoje  – sveika mityba, gyvenimo trukmė, dalyvavimas 
visuomeniniame gyvenime, labai sutampa su gerovės sudedamosio-
mis dalimis jau seniai aptartuose įvairiuose kūriniuose.

Savo vėlesniajame darbe Sen‘as akcentuoja ne tiek pačius žmo-
nių veikimo aspektus (ar žmonės iš tikrųjų ilgai gyvena, turi gerai 
apmokamą darbą, dalyvauja bendruomenės gyvenime), kiek su-
gebėjimus ir laisvę tai pasiekti.24 Jo mintis yra ta, kad liberalioje 
visuomenėje žmonės turėtų teisę pasirinkti, ar dalyvauti, ar ne vi-
suomeniniame gyvenime, dirbti apmokamoje tarnyboje, ir netgi ar 
gyventi sveiką gyvenimą. Tai – gebėjimas klestėti, kuris yra svarbus.

Nepaisant to, yra keletas aiškių priežasčių, verčiančių išsaugoti 
esminę veikimo svarbą. Visų pirma abstraktūs gebėjimai yra gana 
neinformatyvūs. Visos pastangos operacionalizuoti* šią vystymosi 
idėją pasibaigia būtinumu tiksliai apibrėžti, kokie veikimo aspektai 
yra svarbiausi. Tokia nuomonė akcentuojama paskutiniojoje atas-
kaitoje Nyderlandų aplinkos vertinimo agentūrai apie gebėjimų 
pritaikymo galimybes visuomeninės politikos erdvėje. Ataskaitoje 
teigiama, kad net tuo atveju, kai žmonės labiausia vertina pasirin-
kimo laisvę veikti taip, kaip jie nori, pats veikimas yra taip pat 
vertinamas.25 

Yra kita priežastis perdaug nesusikoncentruoti ties laisve. Ap-
ribojimų pasaulyje tam tikros laisvės yra arba neįmanomos, arba 
amoralios. Viena jų – laisvė be galo kaupti materialines gėrybes. 
Kitos neigiamos laisvės gali būti socialinio pripažinimo siekimas 
vaikų darbo sąskaita, naudingas darbas, naikinantis biologinę įvai-
rovę, arba dalyvavimas bendruomenės gyvenime ateities kartų sąs-
kaita. 

*Operacionalizmas  – tai neopozityvistinė mokslo filosofija, skelbianti, kad 
prasmingos yra tik tiksliųjų mokslų sąvokos (vertėjo pastaba).
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Apribotos galimybės 
Tai svarbiausia pamoka, kurią darnumas pateikia bet kokiam 

mėginimui konceptualizuoti gerovę. Sugebėjimas klestėti apibū-
dina, ką reiškia klestėti. Tačiau ši vizija turi būti interpretuojama 
atsargiai – ne kaip rinkinys atsietų laisvių, bet kaip grupė „apribotų 
galimybių (angl. capabilities)“ gerai gyventi tam tikrose aiškiai nu-
statytose ribose. 

Tokios ribos nustatomos atsižvelgiant į du svarbiausius veiks-
nius. Pirmasis – ekologinių išteklių, dėl kurių gyvenimas žemėje 
yra įmanomas, ribota prigimtis. Šie ištekliai apima tokias medžia-
gas, kaip iškastinį kurą, mineralus, medieną, vandenį, žemę ir t. t. 
Jie taip pat apima ekosistemų sugebėjimus atsinaujinti, rūšių įvai-
rovę ir atmosferos, dirvožemių bei vandenynų integralumą.

Nei vienas šių išteklių nėra nesibaigiantis. Kiekvieno jų santy-
kiai su gyvybe žemėje yra sudėtingi. Mes dar negalime tiksliai ži-
noti, kur yra visos tos ribos, bet esame visiškai tikri, kad daugeliu 
atvejų net ir dabartinis ekonominės veiklos lygis ardo ekologinį 
integralumą ir gresia ekosistemų funkcionavimui – tikriausiai ne-
grįžtamai. Šių natūralių apribojimų nepaisymas, kad klestėtume, 
pasmerks mūsų palikuonis ir artimuosius gyventi nualintoje pla-
netoje.

Antrasis mūsų gebėjimą gyventi gerai ribojantis veiksnys yra pa-
saulio gyventojų skaičius. Tai paprasta aritmetika. Bet kokios tech-
nologijos priemonės tik ribotai patenkina žmonių poreikius. Kuo 
didesnis pasaulio gyventojų skaičius, tuo greičiau atsitrenksime į 
ekologinį buferį. Kuo mažesnis gyventojų skaičius, tuo mažesnis 
poveikis ekologiniams ištekliams. Šis pagrindinis sistemų ekologi-
jos principas yra gyvenimo realybė kiekvienai rūšiai planetoje, net 
ir skurdžiausiose šalyse. 

Esmė ta, kad teisinga ir ilgalaikė gerovė negali būti atskirta 
nuo šitų materialinių sąlygų. Viena vertus, žmonijos galimybes 
riboja pasaulio gyventojų skaičius, kita vertus, juos riboja ribotos 

Kitaip apibrėžta gerovė
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planetos galimybės. Esant tokiems ekologiniams apribojimams, 
pats klestėjimas tampa priklausomas nuo turimų išteklių, nuo 
kitų šios planetos gyventojų teisių ir nuo ateities kartų bei kitų 
rūšių. Šia prasme gerovė turi abi dimensijas – intra-generacinę ir 
inter-generacinę. Tai yra nepakeičiamai moralus gero gyvenimo 
aspektas. 

Gerovės visuomenė gali būti įsivaizduojama tik kaip tokia, ku-
rioje žmogus turi galimybę klestėti.

Priimti sprendimą dėl šių pagrindinių „teisių“ nėra įprasta už-
duotis. Ką žmogui reiškia klestėti? Kokius fizinius procesus visuo-
menė turėtų vertinti ir numatyti? Kiek klestėjimas yra darnus ribo-
tame pasaulyje?

Sen‘as buvo linkęs neduoti rekomendacijų, nors kai kurios yra 
nuspėjamos jo darbuose. Filosofė Martha Nussbaum šia linkme 
pažengė toliausiai. Jos „svarbiausių žmogaus galimybių“ sąrašas yra 
labai panašus į šiame skyriuje nurodytus gerovės komponentus ir 
apima:

•	 gyvenimą (turėti normalios trukmės žmogaus gyvenimą); 
kūno sveikatą;

•	 fizinį integruotumą (būti apsaugotam nuo smurtinių veiksmų; 
turėti galimybes seksualiniam pasitenkinimui ir apsisprendi-
mui dėl palikuonių);

•	 praktinį protavimą (būti pajėgiam suformuoti gero gyvenimo 
koncepciją);

•	 ryšių užmezgimą (būti pajėgiam gyventi su kitais ir dėl kitų);
•	 veikimo laisvę ir savo aplinkos kontrolę.26 

Pagaliau, kaip pripažįstama aukščiau minėtoje Nyderlandų 
ataskaitoje, bet kuris toks sąrašas turi būti aptartas atvirame dialoge 
prieš priimant jį už politikos pagrindą. Tačiau praktikoje yra nepa-
prastai didelis dalinis sutapimas tarp tokių sąrašų ir šiame skyriuje 
pateiktų gerovės sudedamųjų dalių. 
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Fizinė ir protinė sveikata yra svarbios. Švietimo ir demokratinės 
teisės yra svarbios daugelyje valstybių. Pasitikėjimas, saugumas ir 
bendrystės jausmas yra gyvybiškai svarbūs socialiniam gerbūviui. 
Savitarpio santykiai, prasminga tarnyba ir gebėjimas dalyvauti vi-
suomeniniame gyvenime pasirodo yra svarbūs beveik visur. Žmo-
nės kenčia fiziškai ir dvasiškai, kai šių dalykų nėra. Pati visuomenė 
atsiduria pavojuje, kai jie mažėja. 

Iššūkis visuomenei  – sukurti sąlygas, kuriomis šios pagrindi-
nės teisės taptų įmanomos. Tai greičiausiai pareikalaus didesnio 
dėmesio socialinėms, psichologinėms ir materialinėms gyvenimo 
sąlygoms, pavyzdžiui, žmonių psichologiniam gerbūviui ir bend-
ruomenės sugebėjimui greitai atsikurti, kaip tai įprasta laisvosios 
rinkos visuomenėse. 

Tačiau svarbiausia, kad tai nereiškia sukurti gerovės viziją, pa-
grįstą apribojimais ir aukojimusi. Galimybes neišvengiamai apri-
boja materialinės ir socialinės sąlygos. Kai kuriems veiklos būdams 
gali būti visiškai užkirstas kelias, ypač tiems, kurie labai priklauso 
nuo medžiaginių srautų. Kaip aiškiau matysime 9 skyriuje, jokiu 
būdu ne materializmas geriausiai tarnauja socialiniams ir psicholo-
giniams procesams. Kaip akcentavo socialinis psichologas Tim‘as 
Kasser‘is (Kasser, 2007), ši nauja gerovės vizija gali mums pasitar-
nauti geriau negu siaura materialistinė, įviliojusi mus į spąstus. 

Galimybė, kad žmonės gali klestėti, pasiekti didesnę socialinę 
sanglaudą, aukštesnes gerbūvio pakopas kartu sumažindami savo 
materialinį poveikį aplinkai, yra intriguojanti. Būtų kvaila galvoti, 
kad tai lengva pasiekti, tačiau neturėtume to lengvai atsisakyti, to-
dėl apie tai bus diskutuojama detaliau kitame skyriuje, kuris, visai 
tikėtina, gali pateikti geriausią turimą ilgalaikės gerovės perspek-
tyvą. 

Kitaip apibrėžta gerovė
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Vienas „gerovės paradoksų“ yra tas, kad žmonės turtingose ša-
lyse nesupranta, kokie geri dalykai yra iš tikrųjų.

Baumol‘is ir kiti, 20071

Gerovė susijusi ne tik su pajamomis. Tai labai aišku. Auganti 
gerovė ne tas pats, kas ekonominis augimas. Tačiau tai savaime ne-
reiškia, kad gerovė be ekonominės plėtros įmanoma. Išlieka ir kita 
galimybė, kad tolesnis ekonominis augimas yra būtina sąlyga ilga-
laikei gerovei. Be augimo mūsų gebėjimas klestėti labai sumažėtų.

Į šių teiginių įrodymą neabejotinai reikėtų žiūrėti rimtai. Pa-
galiau galbūt augimo modelis yra toks pat geras, jei jis atitinka są-
lygas, kuriomis pasiekiama gerovė. Ar mes kalti, kaip ankstesnio 
puslapio citatoje pareiškė Baumol‘is ir jo kolegos, kad nežinome, 
kokie iš tikrųjų geri dalykai yra laisvosios rinkos kapitalizmo sąly-
gomis? Šis skyrius nagrinėja šią galimybę. 

Jis tiria tris artimai susijusius teiginius, pritariančius ekono-
miniam augimui. Pirmasis yra tas, kad turtingumas (nors tai nėra 
gerovės sinonimas) yra būtina klestėjimo sąlyga. Antrasis ekonomi-
nis augimas artimai susijęs su tam tikromis pagrindinėmis teisėmis 
(pavyzdžiui, sveikatos ar švietimo), kurios yra būtinos gerovei už-
tikrinti. Ir trečiasis augimas yra naudingas palaikant ekonominį ir 
socialinį stabilumą. 

Augimo dilema
4
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Bet kuris šių teiginių gali prieštarauti mūsų tikslams pasiekti ge-
rovę be augimo, ir vietoj to atsidurtume tarp dviejų ugnių, turėtu-
me rinktis vieną iš dviejų blogybių. Viena vertus, tolesnis augimas 
atrodo ekologiškai nedarnus; kita vertus, jis atrodo būtinas ilgalai-
kei gerovei. Siekti pažangos kartu su tokia „neįmanoma teorema“ 
būtų gyvybiškai svarbu. 

Materialinis turtingumas kaip klestėjimo 
sąlyga
Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti keista, kad vėl bandoma atrasti 

ryšį tarp turtingumo ir gerovės. 3 skyriuje buvo atmesta bet kokia 
klestėjimo priklausomybė nuo medžiaginio srauto. Daugiau ne vi-
sada reiškia geriau, net kai kalbama apie tokius pagrindinius daly-
kus kaip maistas.

Reikia pripažinti, kad mūsų gebėjimas klestėti sparčiai mažė-
ja, jei neturime pakankamai maisto arba atitinkamos pastogės. Tai 
skatina stiprų reikalavimą didinti pajamas skurdesnėse valstybėse. 
Tačiau išsivysčiusių šalių ekonomikose, išskyrus tuos atvejus, kur 
egzistuoja pražūtinga turtinė diferenciacija, mes esame didžia da-
limi už šios ribos. Materialiniai poreikiai yra plačiai patenkinti ir 
atliekamos pajamos vis labiau gali būti naudojamos jas leidžiant 
įvairiems tikslams: laisvalaikiui, socialiniam bendravimui, pažini-
mui. Tačiau akivaizdu, kad tai nesumažina mūsų materialinio var-
tojimo apetito. 

Kodėl taip yra, jog materialiniai produktai mums vis dar tokie 
svarbūs net tada, kai materialiniai poreikiai yra seniai patenkinti? 
Ar tikrai esame apsigimę pirkėjai? Ar iš tikrųjų esame genetiškai už-
programuoti, kaip tikėjo psichologas William‘as James‘as, kaupimo 
instinktui? Ką galime pasakyti apie vartojimo prekes, kurios vis dar 
pakeri mus, net jei nėra mums reikalingos? 

Atsakymas slypi mūsų polinkyje pripildyti daiktus socialine ir 
psichologine prasmėmis. Gausybė įrodymų nuo vartotojų tyrimų 
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iki antropologijos dabar palaiko šią šokiruojančią įžvalgą. Vartoji-
mo prekės sukuria simbolinę kalbą, kuria mes nuolat bendraujame 
tarpusavyje ne tiktai apie materialinius daiktus, bet apie tai, kas 
mums tikrai rūpi šeimą, draugystę, bendrystės jausmą, bendruo-
menę, tapatybę, socialinę padėtį, gyvenimo prasmę ir tikslus.2 

Ir svarbiausia, kad šie socialiniai pokalbiai iš dalies sudaro ga-
limybę dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Pati gerovė, kitais 
žodžiais tariant, priklauso nuo to. „Socialinio pasaulio realumas, 
įtikinėja sociologas Peter‘is Berger‘is, laikosi ant plonos pokalbio 
gijos“.3 O šis pokalbis savo ruožtu laikosi ant materialinių daiktų 
kalbos. 

Studijoje, vadovaujamoje vartotojų tyrėjo Russ‘o Belk‘o, yra 
puiki šitos viliojančios savitarpio santykių galios iliustracija. Jis ir jo 
kolegos tyrinėjo vartotojų elgesį trijose skirtingose kultūrose. Ko-
mentuodamas, ką jam reiškia mada, vienas iš Belk‘o respondentų 
pastebėjo: „Kitaip niekas nepamatys jūsų perpildytame kambaryje 
ir nepasakys, oi, kokia puiki asmenybė“.4 

Šio respondento siekis yra iškart atpažįstamas kaip pagrindinis 
žmogaus troškimas būti pastebėtam, priimtam, mėgstamam, rasti 
draugystę. Visi šie dalykai yra esminės visuomeninio gyvenimo ir 
klestėjimo detalės. 

Norisi galvoti, kad tai daugiausia Vakarų fenomenas (ir santy-
kinai naujas). Belk‘o studija ir daugybė kitų teigia ką kita. Antro-
pologė Mary Douglas teigia, kad vartotojo siekis gana paprastas 
„padėti sukurti visuomenišką pasaulį ir rasti jame patikimą vietą“.5 
Antropologai nustatė simbolinį materialinių daiktų vaidmenį kie-
kvienoje visuomenėje. 

Tai, be abejo, yra akivaizdžiai teisinga vartotojų visuomenėje. 
Klausimas mums yra svarbus. Ir ne tik materialiniu požiūriu. Bet 
tai jau nebėra tik Vakarų išskirtinis bruožas. „Vienas Indijos vi-
durinę klasę apibūdinančių bruožų ant tūkstantmečio slenksčio, 
įrodinėja antropologė Emma Mawdsley, yra jų apetitas „pasauli-
nei“ kultūrai ir jų „vakarų“ gyvenimo stiliaus, turtų bei vertybių 
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siekis.“6 Labai panašios vertybės ir požiūriai yra pastebimi Kinijoje, 
Lotynų Amerikoje ir net kai kuriose Afrikos dalyse. 

Dabar vartotojų visuomenė faktiškai yra pasaulinė visuomenė 
tokia, kurioje neabejotinai dar yra „gerovės salos ir skurdo vande-
nynai“, tačiau kurioje „daiktus primenanti galia“7 kuria vis labiau 
visuomenišką (linkusį bendrauti) pasaulį ir iš anksto paruošia as-
meninės ir visuomeninės pažangos dominuojantį arbitrą. 

Trumpai tariant, materialinės ir nematerialinės gerovės aspektai 
yra neatskiriamai susipynę vienas su kitu per prekių kalbą. Nors 
iš esmės tai greičiau socialinė nei materialinė užduotis, mūsų ge-
bėjimai dalyvauti visuomeniniame gyvenime priklauso nuo šios 
kalbos. Kiekvienas, kuris jautė ar pastebėjo savo vaikus išgyvenant 
didžiulį bendraamžių spaudimą paklusti paskutinei madai, supras, 
kaip priėjimas prie visuomeninio gyvenimo priklauso nuo absoliu-
čių daiktų. 

Todėl mažai stebina, kad žmonės laiko pajamas vienu svarbiau-
sių jų gerbūvio veiksnių (3.1 paveikslas).8 Vis tik pajamos teikia 
materialines klestėjimo priemones. 

Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad gerovė daugiau priklauso nuo 
turtų. Tačiau šiame sąryšyje yra vienas svarbus niuansas. Ir šis niu-
ansas pakiša mintį, kaip mes galėtume pasipriešinti ir tapti nepri-
klausomais nuo materialinių daiktų. 

Pajamų svarba gerbūviui (valstybių viduje) didžia dalimi atsire-
mia į santykius. Kas yra svarbiau nei absoliutus pajamų lygis tai ar 
mes turime daugiau ar mažiau, nei turi kiti, esantys aplink mus.9 
Tai tikra tiesa labai nelygiose visuomenėse, kur pajamų skirtumai 
parodo didelius socialinės padėties skirtumus. Pajamų lygmenys 
tiesiogiai kalba apie padėtį, o kartais ir apie valdžią, galią ir klasę. 
Tačiau, kaip mes dabar matome, pajamos teikia priėjimą prie „po-
zicinio“ arba prekių statuso, kuris yra toks svarbus kuriant mūsų 
socialinę padėtį. 

Nėra jokių abejonių, kad asmeniui socialinė padėtis yra svarbi. 
„Teigiamas socialinis vertinimas sukelia vidinį švytėjimą, kuris taip 
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pat siejamas su neabejotinu ilgesniu gyvenimo amžiumi ir geres-
ne sveikata, įrodinėja ekonomikos istorikas Avner‘is Offer‘is.10 Šis 
tvirtinimas paremtas įtikinamu įrodymu apie pražūtingus sveikatai 
padarinius dėl pajamų nelygybės. 1990 m. pabaigoje Anglijos mo-
terų, esančių viršutinėje decilėje*, sveiko gyvenimo trukmė buvo 16 
metų ilgesnė, nei moterų, esančių apatinėje decilėje.11 

Socialinės padėties svarbą pabrėžia ir novatoriškas JK Aplin-
kos, maisto ir žemės ūkio reikalų departamento darbas apie su-
bjektyvaus gerovės suvokimo pasiskirstymą Jungtinėje Karalystėje. 
4.1 paveikslas rodo pateiktą pasitenkinimo lygį skirtingose gyve-
nimo „srityse“ tarp skirtingų „socialinių sluoksnių“ žmonių. Tie, 
kurie priklauso aukštesniems socialiniams sluoksniams, linkę nu-
rodyti kur kas aukštesnę pasitenkinimo vertę, negu tie, kurie yra 
žemesniuose socialiniuose sluoksniuose.12 

Atrodo, buvimas aukštumoje yra svarbus tiek sveikatos, tiek ir 
laimės arba subjektyvaus gerbūvio vertinimo požiūriu. 

Tačiau iš socialinio taško žiūrint yra aiškus pavojus, kad šios 
lenktynės dėl socialinės padėties nedaug teprisideda prie visuotinės 
gerovės. „Statuso akcijos, vertintos teigiamai, pokario metais nuo-
sekliai augo, pripažįsta A. Offer‘is. Tačiau pozicijų kovoje daug už 
tai buvo ir sumokėta.“13 

Šis teiginys mums sufleruoja, kad visuomenės, kaip visumos, 
pajamų augimas ir su tuo susiję medžiaginiai srautai bendrai paė-
mus prilygsta žaidimui, kur tiek, kiek vienas laimi, kitas pralaimi. 
Gyventojai tampa turtingesni. Kai kurie žmonės gyvena geriau nei 
kiti, tačiau padėtis visuomenėje gali keistis. Tačiau iš esmės tos var-
žybos dėl padėties mažai teprisideda arba net visiškai nieko nepri-
sideda prie gerbūvio valstybėje. Tai yra vienas iš argumentų, kuris 
buvo panaudotas paaiškinti pasitenkinimo gyvenimu paradoksą (3 
skyrius).14 

* Decilė – aprašomoje statistikoje viena iš devynių kokio nors kintamojo dy-
džio verčių, padalinančių tą dydį į 10 lygių dalių taip, kad viena dalis sudaro 1/10 
to dydžio dalį (vertėjo pastaba).

Augimo dilema
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4.1 pav. Gerbūvio skirtumai Anglijoje 2007 m.
Pastabos: socialinės klasės tai klasifikacija, pagrįsta profesijomis, sudaryta iš Nacionalinės skaitytojų ap
žvalgos. 

Profesijų pavyzdžiai kiekvienoje klasėje apima:
AB daktaras, žemesnio rango advokatas, buhalteris, mokytojas, medicinos sesuo, policijos darbuotojas;
C jaunesnysis vadybininkas, studentas, kanceliarijos darbuotojas, brigadininkas, santechnikas, mūrininkas;
D darbininkas, parduotuvės darbuotojas, pameistrys;
E nekvalifikuotas darbininkas, šalies pensininkas, bedarbis.
Atskiri rangai A ir B, taip pat C1 ir C2 buvo sujungti (kaip AB ir C) dėl labai panašaus pasiskirstymo. 
Čia pateikti rezultatai rodo skirtumus tarp kiekvienos grupės ir bendrą vidurkį.

Šaltinis: JK Aplinkos, maisto ir žemės ūkio reikalų departamentas, 2007 m.
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Jeigu tai tiesa, tada tikėtina, kad kitokia socialinio organizavi-
mo forma, galbūt lygesnė visuomenė, kurioje socialinė padėtis yra 
arba mažiau svarbi, arba kitaip demonstruojama, galėtų padėtį pa-
keisti. Šis pasiūlymas patvirtintas Richard‘o Wilkinson‘o ir Kate 
Pickett straipsnyje „Dvasios lygmuo“ (angl. The Spirit Level). Na-
grinėdami OECD (ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros or-
ganizacijos) valstybių sveikatos ir socialinių klausimų problemas, 
jie padarė išvadą, kad lygybės pranašumai atitenka ne tik mažiau 
laimingiems visuomenės nariams. Nelygybė turi žalingą poveikį 
visai šaliai.15 

Neabejotinai mes turime priešintis tai socialinei logikai, kuri 
siekia žmones varžytis dėl pozicijų (6 skyrius). Mes turėtume nuro-
dyti mažiau materialistinius kelius žmonėms dalyvauti visuomeni-
niame gyvenime (9 skyrius). Iš esmės tokia strategija galėtų mums 
leisti atskirti gerovę nuo prabangos ir sumažinti mūsų priklauso-
mybę nuo ekonominio augimo. 

Tačiau vien santykiniais (ar pasiskirstymo) reiškiniais negalima 
paaiškinti ryšio tarp pajamų ir žmogaus klestėjimo. Čia taip pat 
išlieka tikimybė, kad augančios pajamos yra reikalingos tam, kad 
būtų galima susikurti ir palaikyti užtikrintas sąlygas funkcionavi-
mui. 

Pajamos ir pagrindinės teisės
Galimybė, kad tam tikros pagrindinės teisės tokios, kaip teisė į 

normalią gyvenimo trukmę, į sveikatos priežiūrą ir į švietimą na-
tūraliai priklauso nuo augančių pajamų ir gali kelti rimtų abejonių 
dėl galimybės klestėti be augimo. 

Toliau šis teiginys yra nagrinėjamas panaudojant koreliacijas 
tarp šalių pajamų ir tam tikrų svarbiausių žmogaus klestėjimui 
komponentų. Tyrimui panaudoti per keletą dešimtmečių UNDP 
(Jungtinių Tautų vystymo programos) surinkti duomenys. Šie duo-
menys patys negali nei patvirtinti, nei paneigti priežastinių ryšių 
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tarp pajamų ir gerovės. Tačiau jie pateikia mintį, kiek svarbus gali 
būti BVP žmogaus klestėjimui. 

Pavyzdžiui, 4.2 paveikslas rodo gyvenimo trukmę ir vidutinių 
metinių pajamų lygį 177 skirtingose valstybėse. Pavyzdys panašus 
į 3.2 paveikslą (3 skyrius), kur parodytas santykis tarp pasitenkini-
mo gyvenimu ir pajamų. Bet dabar „priklausomas kintamasis“ yra 
gyvenimo trukmė, bet ne pasitenkinimas. 

Skirtumas tarp skurdžiausių ir turtingiausių valstybių yra stul-
binantis: kai kuriose Afrikos dalyse gyvenimo trukmė yra mažesnė 
nei 40 metų ir tai yra beveik dvigubai mažesnė nei daugelyje išsi-
vysčiusių valstybių. Tačiau šis pranašumas dėl turtingumo yra ma-
žėjantis. Didėjančios pajamos nuo tam tikros ribos mažai įtakoja 
gyvenimo trukmę.

Kai kuriose valstybėse, kuriose pajamos žemos, gyvenimo truk-
mė yra tokia pati kaip ir išsivysčiusiose valstybėse. Čilėje, kur vi-

4.2 pav. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė lyginant su vidutinėmis metinėmis 
pajamomis
Šaltinis: duomenys paimti iš statistikos, sukauptos Žmogaus vystymo ataskaitai, patalpintos UNDP 
internetiniame puslapyje: http://hdr.undp.org/en/statistics/ 
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dutinės metinės pajamos siekia 12000 JAV dolerių, vidutinė gyve-
nimo trukmė yra 78,3 metų didesnė negu Danijoje, kur pajamų 
vidurkis yra beveik tris kartus aukštesnis, t. y. 34000 dolerių. Ta-
čiau galima rasti valstybių, kuriose pajamos yra tokios kaip Čilėje 
(pavyzdžiui, Pietų Afrika ir Botsvana), kur gyvenimo trukmė yra 
30 metų mažesnė. 

Panaši istorija yra ir su kūdikių mirštamumu (4.3 paveikslas). Į 
pietus nuo Sacharos 18 proc. vaikų miršta jiems nesulaukus penk-
tojo gimtadienio, tuo tarpu kai OECD (Ekonominio bendradar-
biavimo ir plėtros organizacija) šalyse šis santykis yra 0,6 proc. Ta-
čiau, kai tik pajamos padidėja, augimo teikiama nauda vėl gana 
sparčiai slopsta. Kūdikių mirštamumas Kuboje yra šešios mirtys 
tūkstančiui gimusiųjų toks pat žemas kaip JAV nors kubiečiai, ku-
rių pajamų vidurkis yra 6000 dolerių vienam gyventojui, tenkinasi 
mažiau nei 15 proc. tų pajamų, kurias turi amerikiečiai. 

4.3 pav. Kūdikių mirtingumas lyginant su pajamomis vienam gyventojui16 
Šaltinis: žr. 16 išnašą.

Augimo dilema
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Taip pat galima rasti valstybių, kuriose pajamų vidurkis kiek 
aukštesnis negu 6000 dolerių vienam gyventojui, tačiau kūdikių 
mirštamumas didesnis negu Kuboje. Pusiaujo Gvinėja yra stul-
binantis pavyzdys, kur pajamos siekia 8000 dolerių vienam gy-
ventojui, o kūdikių mirštamumas yra net 123 mirtys tūkstančiui 
gimusiųjų. 

Prieštaringas santykis tarp pajamų ir sveikatos rodiklių taip pat 
pasikartoja pajamų ir švietimo santykio atžvilgiu. Žmogaus socia-
linės raidos ataskaitų švietimo indeksas (angl. Human Development 
Report‘s Education Index), pagrįstas sudėtiniais švietimo lygio ver-
tinimo rodikliais, iliustruoja tuos pačius skirtumus tarp labai skur-
džių ir labai turtingų gyventojų. Jis taip pat rodo jau žinomą mažė-
jančią grąžą augant pajamoms (4.4 paveikslas). 

Vėlgi, galima rasti valstybių, kuriose gyventojai turi mažas pa-
jamas, tačiau švietimo lygis yra toks pat aukštas kaip ir labiausiai 

4.4 pav. Dalyvavimas švietime lyginant su pajamomis vienam gyventojui
Šaltinis: žr. 16 išnašą.
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išsivysčiusiose šalyse. Kazachstanas su mažesnėmis nei 8000 dole-
rių pajamomis vienam gyventojui šį indeksą turi aukštesnį negu 
Japonija, Šveicarija arba JAV, kuriose pajamos yra keturis ar penkis 
kartus didesnės. Tačiau taip pat nėra sunku rasti valstybių, kuriose 
vienam gyventojui tenka 8000 dolerių, o švietimo lygio rodikliai 
sudaro tik du trečdalius labiausiai išsivysčiusių valstybių lygio. 

Įdomu, kad nėra jokių griežtų taisyklių sąryšyje tarp pajamų 
augimo ir klestėjimo. Skurdžiausiose valstybėse neabejotinai gy-
ventojų trukmė trumpesnė, kūdikių mirtingumas didesnis, švieti-
mo lygis žemesnis. Tačiau, kai pajamos padidėja virš 15000 dolerių 
vienam gyventojui, augimo grąža sumažėja. Kai kurios valstybės 
pasiekia didelį klestėjimo lygį tik su dalele pajamų, kurios prieina-
mos turtingesnėse valstybėse. 

Detalesni šių ryšių tyrinėjimai pasiteisina. Priklausomybės 
tarp pajamų ir žmogaus klestėjimo supratimas yra gyvybiškai 

4.5 pav. Vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės ir pajamų kitimas laikui bėgant
Šaltinis: žr. 16 išnašą.
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svarbus tyrimų objektas.17 Vienas klausimų, reikalaujantis atsaky-
mo, yra tas, kaip reikalai keičiasi šalių viduje laikui bėgant. 4.5 
paveikslas iliustruoja šio klausimo svarbą gyvenimo trukmės pa-
sikeitimams.

Iškyla net trys ar keturi skirtingi vystymosi modeliai. Vienas jų 
priklauso išsivysčiusioms šalims, tokioms kaip JK ir Japonija, kaip 
tik jos ir demonstruojamos 4.5 paveiksle. Šiose valstybėse yra labai 
stipri, bet gana „paviršutiniška“ koreliacija tarp pajamų augimo ir 
padidėjusios gyvenimo trukmės. Pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje 
gyvenimo trukmė per paskutiniuosius kelis dešimtmečius didėjo 
gana palaipsniui, bet labai tolygiai, nežiūrint trumpų nuosmukio 
periodų.18 

Japonija dar įdomesnis pavyzdys. Šalis gavo gana stiprų smūgį 
Azijos krizės metu 1990 m. ir kentė gana ilgą ekonominio nestabi-
lumo laikotarpį. Ir vis dėlto gyvenimo trukmė vėliau didėjo spar-
čiau nei bet kada per pastaruosius du dešimtmečius. 

Nepaisant nusilpusios ekonomikos, gebėjimas pailginti gyveni-
mo trukmę taip pat akivaizdus kitoje valstybių grupėje, kaip ilius-
truojama Čilės ir Argentinos diagramoje. Čia gyvenimo trukmės 
augimas, pasirodo, daug mažiau priklauso nuo pajamų augimo. 
Argentinoje ekonominis našumas per paskutiniuosius tris dešim-
tmečius buvo labai nestabilus, tačiau gyvenimo trukmės rodikliai 
išliko pastovūs. 

Galų gale yra valstybių (Rusija ir Pietų Afrika), kurios rodo 
gyvenimo trukmės sumažėjimą, kai ekonomika susilpnėja. Be-
veik visos buvusio Sovietų bloko valstybės patyrė gyvenimo tru-
kmės sumažėjimą posovietiniame laikotarpyje. Pačioje Rusijoje 
gyvenimo trukmė liko daugiau ar mažiau pastovi tarp 1970 ir 
1989  m., tačiau po Sovietų Sąjungos žlugimo nukrito 6 pro-
centais. Įdomu, kad šis kritimas tęsėsi net po to, kai ekonomika 
pradėjo atsigauti.

Tas pats fenomenas kritimas nežiūrint ekonomikos atsigavi-
mo yra matomas ir Pietų Afrikoje. Tačiau čia situacija ir lemiantys 
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veiksniai yra visai kiti. Ryškus visuomenės raidos bruožas visoje 
Afrikoje nuo 1990 m. buvo didelis gyvenimo trukmės mažėjimas 
nepriklausomai nuo augimo tempų. Tai didžia dalimi atsitiko dėl 
naikinančio AIDS poveikio. 

Akivaizdžiai augimas negarantuoja gerovės pagerėjimo net ir to-
kiose pagrindinėse klestinčią visuomenę atspindinčiuose bruožuose 
kaip gyvenimo trukmė. Nuolatinis gerėjimas kartu su didesniu ar 
mažesniu ekonominiu augimu buvo galimas daugumoje išsivysčiu-
sių šalių. Tačiau taip pat yra pavyzdžių, kur gyvenimo trukmė di-
dėjo daug greičiau negu pajamos arba kur gyvenimo trukmė augo 
net ir užsitęsusio nuosmukio metu. 

Kuboje (neparodyta 4.5 paveikslėlyje) oficiali ekonomika 
(BVP) po Sovietų Sąjungos griuvimo 1989 m. daugiau ar mažiau 
patyrė žlugimą iš dalies dėl netikėto subsidijų panaikinimo naftai 
iš Tarybų Sąjungos. 

Tačiau vienoje studijoje teigiama, kad tai kartu sąlygojo ir svei-
katingumo lygio pagerėjimą. Kalorijų suvartojimas buvo sumažin-
tas daugiau kaip trečdaliu. Nutukimas sumažėjo perpus ir fiziškai 
aktyvių suaugusiųjų procentas išaugo daugiau kaip du kartus. Tarp 
1997 ir 2002 m. „sumažėjo mirčių dėl diabeto (51 proc.), korona-
rinių širdies ligų (35 proc.) [ir] infarktų (20 proc.)“.19 

Pajamų augimas ir ekonominis
stabilumas
Priėjome prie trečiojo aukščiau minėto teiginio, kad augimas 

yra naudingas ekonomikos palaikymui ir socialiniam stabilumui. 
Tai patvirtina čia pateikti įrodymai, kad griūvant ekonomikai iš-
kyla grėsmė, kad žmogiškieji poreikiai nebus patenkinami. Eko-
nominis stabilumas ar bent jau mažiausiai kokia nors socialinio 
atsparumo forma, yra labai svarbi gerovei. 

Tačiau yra įdomūs skirtumai tarp valstybių, patyrusių sunkius 
ekonominius išmėginimus. Kai kurios valstybės, tokios kaip Kuba, 

Augimo dilema
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Japonija, Argentina, buvo pajėgios įveikti gana didelį ekonominį 
nestabilumą ir vis tik išlaikyti ar netgi pagerinti nacionalinį sveika-
tingumo lygį. Kitos valstybės ekonominio nuosmukio akivaizdoje 
stebėjo gyvenimo trukmės mažėjimą. 

Kažkoks šių skirtumų paaiškinimas glūdi socialinėje struktūro-
je. Posovietinių valstybių perėjimas į rinkos ekonomiką buvo api-
būdinamas labai sudėtingais pakitimais socialinėje plotmėje, kur 
žlugo valstybės teikiamos sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos 
paslaugos. Nestebina, kad šiomis aplinkybėmis gyvenimo trukmė 
sumažėjo. Kuboje priešingai valstybės toliau vykdomas socialinis 
aprūpinimas ekonominio žlugimo metu buvo beveik neabejotinas 
sveikatos pagerėjimą lemiantis veiksnys. 

Kitaip sakant, negalėjimas tenkinti žmogiškųjų poreikų esant 
ekonominiam nestabilumui gali labiau priklausyti nuo socialinės 
struktūros negu nuo ekonominio nestabilumo, su kuriuo susidu-
riama. Yra keletas įdomių politikos pamokų, pateiktų 11 skyriuje, 
siekiant gerovės be ekonominės plėtros. 

Grėsmė, kad nebus tenkinami žmogiškieji poreikiai, yra pa-
kankama priežastis pagrįstai abejoti, kad bus paprasta sustabdyti 
ekonomikos augimą. Jei augimo sustabdymas sukelia ekonominį 
ir socialinį griuvimą, tuomet laikai bus išties sunkūs. Jeigu tai 
galima būtų pasiekti be griuvimo, perspektyvos palaikyti gerovę 
būtų daug geresnės.

Čia kyla esminis klausimas: ar ekonomikos augimas yra būtinas 
ekonominiam stabilumui? Taip, neabejotinai reikalingas. Kad atsa-
kytume, kodėl reikalingas, mums reikia truputį giliau panagrinėti, 
kaip veikia tokios ekonomikos. Tai bus svarstoma detaliau 6 sky-
riuje. Tačiau perteikti bendrą idėją gana paprasta. 

Kapitalistinė ekonomika itin pabrėžia produkcijos gamybai 
panaudotų sąnaudų (darbo, kapitalo, išteklių) efektyvumą. Nuo-
latinis technologijų tobulinimas reiškia, kad gali būti pagaminta 
daugiau produkcijos esant bet kokioms duotoms sąnaudoms.20 
Efektyvumo gerinimas skatina paklausą nuleidžiant kainas ir prisi-
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deda prie teigiamo plėtimosi ciklo. Tačiau svarbiausia, kad tai taip 
pat reiškia, jog kasmet reikės vis mažiau žmonių toms pačioms pre-
kėms pagaminti. 

Tol, kol ekonomika auga pakankamai greitai, kompensuoti tą 
augimą „darbo našumu“ nėra jokios problemos. Tačiau, jei to nėra, 
tuomet padidėjęs darbo našumas reiškia, jog kažkas praras savo 
darbą.21 

Jeigu dėl kokių nors priežasčių ekonomika sulėtėja (ar dėl var-
totojų pasitikėjimo sumažėjimo, ar dėl prekių kainų šoko), tada 
sisteminė padidinto darbo našumo tendencija linksta į nedarbą. O 
tai į perkamosios galios mažėjimą, vartotojų pasitikėjimo praradi-
mą, ir taip mažinama vartojimo prekių paklausa. 

Aplinkos atžvilgiu tai galėtų būti patrauklu, jei tai sumažintų 
išteklių naudojimą ir teršalų išmetimą į atmosferą. Tačiau tada 
susilpnėja mažmeninis pardavimas, ir verslas patiria nuostolius. 
Pajamos ir investicijos mažėja, bedarbystė auga toliau, ekonomika 
pradeda kristi žemyn į nuosmukio spiralę. 

Nuosmukis turi lemiamą įtaką valstybiniams finansams. Soci-
alinės išlaidos auga kartu su didėjančiu nedarbu. Tačiau mokesčių 
įplaukos mažėja, nes pajamos krinta ir parduodama mažiau prekių. 
Išlaidų mažinimas lemia visuomeninių paslaugų mažėjimą. Išlai-
dų apkarpymas veikia žmonių klestėjimo gebėjimus tai tiesioginis 
smūgis gerovei. 

Vyriausybės privalo skolintis daugiau ne tik todėl, kad palaiky-
tų visuomenines išlaidas, bet ir kad pabandytų ir vėl paskatintų pa-
klausą. Bet taip darydamos, jos neišvengiamai padidina nacionalinę 
skolą. Skolos palūkanų mokėjimas smunkančioje ekonomikoje, kaip 
pastebėjome 2 skyriuje, geriausiu atveju yra tik problemiškas. Vien 
tik palūkanų mokėjimas atima didesnę dalį nacionalinių pajamų. 

Geriausia, ko galima buvo tikėtis tai, kad paklausa atsigauna 
ir galima pradėti išmokėti skolą. Tam gali prireikti dešimtmečių. 
Britanijai prireikė beveik pusės šimtmečio išmokėti valstybės sko-
las, susikaupusias po Antrojo pasaulinio karo. Finansinių studijų 
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institutas apskaičiavo, kad dabartinės krizės „kabanti skola“ gali 
tęstis iki 2030 m.22 Kita vertus, jei skolos kaupiasi ir ekonomikos 
nepavyksta atgaivinti, valstybė yra pasmerkta bank rutuoti. 

Blogiausia, kad yra tik menka galimybė greitai atsistatyti. Jei jau 
ekonomika pradeda silpti, grįžtamieji mechanizmai, kurie kažkada 
palaikė splėtimąsi, pradeda veikti priešinga kryptimi, toliau stum-
dami ekonomiką į nuosmukį.23 Augant gyventojų skaičiui (ir jiems 
senstant), tie pavojai didėja. Aukštesnis augimo lygis reikalingas 
tam, kad būtų išsaugotas tas pats vidutinis pajamų lygis ir patiektos 
pakankamos įplaukos sveikatos ir socialinėms išlaidoms. 

Trumpai tariant, šiuolaikinė ekonomika varoma link ekonomi-
nės plėtros. Kol ekonomika auga, teigiami grįžtamieji mechaniz-
mai turi tendenciją stumti šią sistemą tolesnio augimo link. Kai 
vartojimas susilpnėja, sistema varoma link potencialaus nuostolin-
go griuvimo su grandininiu poveikiu žmogaus klestėjimui. Žmo-
nės netenka darbų ir pragyvenimo šaltinio. 

Augimu pagrįstoje ekonomikoje augimas yra naudingas stabilu-
mui. Kapitalistinis modelis neturi lengvo kelio į pastovios padėties 
būseną. Jo prigimtinės varomosios jėgos stumia jį viena kryptimi iš 
dviejų: plėtros arba žlugimo.

Toliau (8 skyriuje) tyrinėjama galimybė pakeisti šią išvadą. Tuo 
tarpu mes, atrodo, turime grįžti prie dilemos, kuria šis skyrius pra-
sidėjo. Pačia paprasčiausia forma „augimo dilema“ gali būti sufor-
muluota dviejų pasiūlymų išraiška:

•	 Augimas nėra subalansuotas (darnus), bent jau jo dabarti-
nėje būsenoje. Vis didėjantis išteklių vartojimas ir augančios 
aplinkos išlaidos sudaro didelius skirtumus socialiniame ger-
būvyje.

•	 Augimo smukimas24 yra nestabilus, bent jau dabartinėmis sąly-
gomis. Mažėjantis vartotojų poreikis veda prie nedarbo augimo, 
krintančio konkurentiškumo ir nuosmukio spiralės.
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Pradžioje ši dilema atrodo kaip neišsprendžiama ilgalaikės gero-
vės teorema. Tačiau negalime jos vengti ir turime žiūrėti į ją labai 
rimtai. To nepadarius, darnumui sukeltume vieną didžiausiu pavo-
jų, su kuriuo mes susiduriame. 

Augimo dilema
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5

Iš pažiūros neribotų išteklių pasaulyje žmonija palaipsniui pri-
pranta prie Žemės, kaip apribotos, perpildytos ir baigtinės er-
dvės su apribota išteklių gavyba ir mažėjančiu taršos atliekų 
pašalinimo pajėgumu.

Jean-Claude‘as Trichet‘as, 2008 m. birželis1

Įprastas atsakymas į augimo dilemą yra rėmimasis „atsiejimo“ 
koncepcija. Gamybos procesai performuojami. Prekės ir paslaugos 
pertvarkomos. Ekonominė produkcija laipsniškai tampa mažiau 
priklausoma nuo medžiagų naudojimo. Tokiu būdu tikimasi, kad 
ekonomika gali ir toliau augti, nepažeisdama ekologinių apriboji-
mų ar nebesekindama išteklių.

Čia labai svarbu atskirti „santykinį“ ir „visišką“ atsiejimą. San-
tykinis atsiejimas atitinka ekologinio intensyvumo mažėjimą eko-
nominės išeigos vienetui. Šioje situacijoje išteklių poveikis mažėja, 
atitinkamai BVP. Tačiau ištekliai nebūtinai mažėja absoliutine iš-
raiška. Poveikis dar gali didėti, tačiau lėčiau negu BVP augimas.

Situacija, kurioje išteklių poveikis mažėja absoliutine išraiška, 
yra vadinama „visišku atsiejimu“. Nereikia nė sakyti, kad pastaroji 
situacija yra būtina, jei ekonominis aktyvumas turi išlikti ekologi-
nių normų ribose. Pavyzdžiui, kalbant apie klimato kaitą, norint, 
kad būtų pasiektas Tarpvyriausybinės klimato kaitos specialistų 
grupės (IPCC) nustatytas 450 ppm stabilizavimo rodiklis, reika-
laujama iki 2050 m. sumažinti anglies dioksido išmetimą į atmos-
ferą 50–85 procentais.2
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Šio skyriaus tikslas išnagrinėti tiek santykinio, tiek ir visiško 
atsiejimo požymius. Daugiausia dėmesio skiriama ribotų išteklių 
vartojimo ir šiltnamio dujų išmetimo tendencijoms. Šie pavyzdžiai 
nemažina nerimo, susijusio su vis augančia ekonomika. Jie kelia 
nerimą jau dabar ir aiškiai iliustruoja problemos mastą.

Kiek atsiejimo pasiekta šituose pavyzdžiuose? Kiek dar reikia 
pasiekti? Ar „augimo su atsiejimu“ strategija gali užtikrinti vis di-
dėjančias pajamas devynių milijardų žmonių pasauliui ir kartu ne-
peržengti ekologinių ribų? Tai svarbiausi šio tyrinėjimo klausimai.

Kaip teigia šio skyriaus pavadinimas, prielaida, kad atsiejimas 
pateikia nuoseklų išsigelbėjimą nuo augimo dilemos, toli gražu ne-
įtikinanti. Atsiejimo „mitas“ yra tvirtinimas, kad atsiejimas būtinai 
pasieks ekologinius tikslus. Tai nereiškia, kad atsiejimas pats savaime 
yra nereikalingas. Priešingai, jis gyvybiškai svarbus su arba be augimo.

Santykinis atsiejimas
Paprastai tariant, santykinis atsiejimas yra tai, kaip galima pa-

daryti daugiau turint mažiau: daugiau ekonominio aktyvumo, ta-
čiau mažiau žalos aplinkai; daugiau prekių ir paslaugų, suvartojant 
mažiau išteklių ir išmetant mažiau teršalų. Atsiejimas reiškia daug 
efektyvesnę veiklą. Kadangi efektyvumas yra vienas dalykų, kurį 
dabartinės ekonomikos gerai išmano, atsiejimas turi pažįstamą lo-
giką ir yra neabejotinai patrauklus augimo dilemos sprendimas. 

Išteklių sąnaudos gamintojams reiškia išlaidas. Taigi, pelno motyvas 
turėtų skatinti nuolatinę efektyvumo gerinimo pramonėje paiešką, kad 
būtų sumažintos sąnaudos. Kai kurie įrodymai patvirtina šią hipotezę. 
Pavyzdžiui, pirminės energijos kiekis, reikalingas pagaminti kiekvieną 
pasaulinės gamybos išeigos vienetą, daugiau ar mažiau nuolat krito per 
daugiau kaip pusę praėjusiojo šimtmečio. Pasaulinis „energijos intensy-
vumas“ dabar yra 33 procentais mažesnis negu buvo 1970 m.3 

Šie pasiekimai labiausiai buvo akivaizdūs pirmaujančiose eko-
nomikose. Per paskutiniuosius 25 metus energijos intensyvumas 
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Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybėse 
mažėjo tris kartus greičiau, palyginti su ne šios organizacijos vals-
tybėmis.4 Šiandien energijos intensyvumas JAV ir JK yra apie 40 
proc. mažesnis nei 1980 m.5 

Už labiausiai išsivysčiusių valstybių ribų vaizdas buvo mažiau 
aiškus. Net ir kai kuriose Pietų Europos valstybėse (pavyzdžiui, 
Graikijoje, Turkijoje ir Portugalijoje) per pastaruosius dvidešimt 
penkerius metus energijos intensyvumas padidėjo, o besiformuo-
jančios ekonomikos ir besivystančiose šalyse pasiekimai buvo labai 
įvairūs. Viduriniuosiuose Rytuose tarp 1980 ir 2006 metų ener-
gijos intensyvumas daugiau nei padvigubėjo. Indijoje jis pradžio-
je padidėjo, tačiau nuo 1993 m. pasiekto piko ėmė lėtai mažėti. 
Kinijoje energijos intensyvumas XX amžiaus pabaigoje sumažėjo 
daugiau kaip 70 procentų, bet dabar vėl pradėjo kilti.6 

Tačiau iš esmės per paskutiniuosius tris dešimtmečius energijos 
intensyvumas gerokai sumažėjo, ypatingai Ekonominio bendradar-
biavimo ir plėtros organizacijos (OECD) valstybėse. Tas pats pasa-
kytina ir apie išteklių sunaudojimo intensyvumą apskritai. 5.1 pa-
veikslas rodo išteklių sunaudojimo intensyvumo mastą penkioms 
išsivysčiusioms šalims, įskaitant JK, per paskutinįjį XX a. ketvirtį. 
Paveikslas parodo aiškų „santykinį atsiejimą“. 

Nenuostabu, kad padidėjus išteklių naudojimo efektyvumui, 
emisijos intensyvumas sumažėja. 5.2 paveikslas rodo besikeičian-
tį anglies dioksido išmetimo intensyvumą priklausomai nuo BVP 
per paskutiniuosius 25 metus. Pasaulinis anglies dioksido emisijos 
intensyvumas sumažėjo beveik ketvirtadaliu nuo daugiau kaip 1 kg 
anglies dioksido vienam JAV doleriui (kgCO2/$) 1980 m. iki 770 
gramų anglies dioksido vienam JAV doleriui (gCO2/$) 2006 m. 

Antra vertus, stabilų pagerėjimą OECD valstybėse lydėjo ne toks 
tolygus pagerėjimas OECD nepriklausančiose šalyse. Ryškus anglies 
dioksido emisijos intensyvumo padidėjimas buvo užregistruotas Vi-
duriniuosiuose Rytuose ir per ankstyvesniąsias vystymosi stadijas 
Indijoje. Kinijoje jau anksčiau buvo matomas ryškus pagerėjimas, 
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5.1 pav. Santykinis atsiejimas Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
šalyse 1975–2000 m.7 
Šaltinis: žr. 7 išnašą.

5.2 pav. CO2 intensyvumas priklausomai nuo BVP įvairiose šalyse 1980–2006 m.8

Šaltinis: žr. 8 išnašą
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kuris iš dalies buvo atsvertas anglies dioksido taršos intensyvumo 
padidėjimu paskutiniaisiais metais. Nerimą kelia tai, kad pasaulinė 
anglies dioksido taršos intensyvumo mažėjimo tendencija pasta-
raisiais metais taip pat susilpnėjo, ir intensyvumas netgi ūgtelėjo 
palyginti su 2000 m. pasiektu žemiausiu tašku..

Aišku, nusiraminti dar negalime. Efektyvumas, su kokiu pa-
saulinė ekonomika vartoja iškastinius išteklius ir generuoja anglies 
dioksido emisijas, kai kur gerėja. Bet apskritai, geriausiu atveju mes 
darome tik nedidelę pažangą. 

Negana to, santykinis atsiejimas tai tik pusė istorijos. Jis nu-
stato tik išteklių vartojimą (arba emisiją) ekonominės išeigos vie-
netui. Kad atsiejimas pasiūlytų išeitį iš augimo dilemos, išteklių 
naudojimo efektyvumas turi didėti bent jau tokiu pat greičiu kaip 
ekonominė išeiga. Ekonomikai augant jis ir toliau turėtų gerėti, jei 
bendra našta nedidės. Norint pasiekti šį sudėtingesnį tikslą, turime 
pademonstruoti visišką atsiejimą. Rasti jo pavyzdžių daug sunkiau.

Visiškas atsiejimas
Nežiūrint energijos suvartojimo ir anglies emisijos intensyvumų 

mažėjimo, anglies dioksido emisijos iš iškastinio kuro nuo 1970 m. 
padidėjo 80 procentų. Šiandien emisijos yra beveik 40 procentų 
didesnės negu 1990 metais, kurie buvo nustatyti atskaitos metais 
Kioto protokole. Nuo 2000 m. jos auga daugiau kaip 3 procentus 
per metus (žr. 5.3 paveikslą). 

5.3 paveikslas iliustruoja tam tikrą santykinį atsiejimą: pasaulinis 
BVP augo greičiau negu anglies dioksido emisijos per paskutiniuosius 
aštuoniolika metų. Tačiau čia nėra visiško atsiejimo. Nuo 2000 m. pa-
saulinis anglies vartojimo augimas padidino anglies dioksido emisijas.

Kas pasakytina apie iškastinio kuro išteklius ir anglies dioksido 
emisijas, tinka ir kalbant bendrai apie medžiagų naudojimą. 5.4 pa-
veiksle pavaizduotas tiesioginis medžiagų suvartojimas tose pačiose 
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybėse, 
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5.3 pav. Iškastinio kuro suvartojimo tendencijos ir su tuo susiję CO2 išmetimai 
1980–2007 m.9

 Šaltinis: žr. 9 išnašą.

5.4 pav. Tiesioginis medžiagų suvartojimas Europos bendradarbiavimo ir plėt ros 
organizacijos šalyse 1975–2000 m.10 
Šaltinis: žr. 10 išnašą.
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kurios buvo parodytos 5.1 paveiksle. Nepaisant labai akivaizdaus 
santykinio atsiejimo įrodymo ankstesniame paveiksle, čia yra daug 
mažiau absoliutaus medžiagų suvartojimo mažėjimo įrodymų. 

Geriausia, kas gali būti pastebėta tik keliose šalyse, tai šioks toks 
išteklių poreikių stabilizavimas, ypatingai nuo XX a. devintojo de-
šimtmečio pabaigos. Tačiau net ir šiuo atradimu negalima visiškai 
pasitikėti. Problema ta, kad yra sudėtinga išskirti visus išteklius, 
esančius pagamintose prekėse. Čia parodytas matas tiesioginis me-
džiagų suvartojimas nustato tam tikrų išteklių prekybos srautus. 
Bet jis neįtraukia išteklių (ir emisijos), panaudotų gaminant pro-
duktus arba pusfabrikačius užsienyje.

Šis klausimas svarbus būtent dėl dabartinių išsivysčiusios eko-
nomikos šalių, kurios yra linkusios palaipsniui tolti nuo vietinės 
gamybos struktūros. Jei vartojimo prekių paklausa nemažėja, vis 
daugiau gatavų prekių arba pusfabrikačių turi būti importuojama 
iš užsienio. Kadangi koncepcijos, tokios kaip tiesioginis medžiagų 
suvartojimas, nepaiso tokių vertinimų, 5.4 paveikslas nepakanka-
mai įvertina išsivysčiusių šalių išteklių reikalavimus.

Šio trūkumo pašalinimas reikalauja sudėtingesnių išteklių ir 
ekonominių modelių nei egzistuoja šiuo metu. Tačiau anglies di-
oksido atveju keletas JK neseniai atliktų tyrimų patvirtino, kad 
nacionalinėse sąskaitose sistemingai blogai įvertinamas „anglies 
prekybos balansas“. Kitais žodžiais tariant, yra daugiau paslėptų 
anglies dioksido emisijų, susijusių su JK vartojimo modeliais, negu 
matyti iš skaičių, pateiktų ataskaitoje Jungtinėms Tautoms (JT) pa-
gal Bendrąją klimato kaitos konvenciją (angl. United Nations Fra-
mework Convention on Climate Change, UNFCCC). 

Iš tikrųjų šio skirtumo pakanka pakenkti Jungtinės Karalystės 
padarytai pažangai siekiant Kioto protokolo tikslų. Akivaizdus 
emisijų sumažinimas 6 procentais tarp 1990 ir 2004 metų, kaip 
buvo pranešama pagal JT Bendrosios klimato kaitos konvencijos 
direktyvas, virsta 11 procentų emisijų padidėjimu atsižvelgiant į 
emisijas, įdėtas į prekybą.11 

Atsiejimo mitas
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Be detalesnio darbo yra sunku sužinoti, ar šis modelis apskritai 
teisingas materialiniams ištekliams. Tačiau atsižvelgiant į išsivys-
čiusios ekonomikos šalių tendenciją tolti nuo gamybos, be abejo 
būtų išmintinga žiūrėti 5.4 paveikslą su tam tikru atsargumu. Yra 
nedidelė išteklių vartojimo stabilizavimosi tikimybė. Tačiau 5.4 
paveikslas nesuteikia didelio pasitikėjimo visišku atsiejimu net ir 
pirmaujančios ekonomikos šalyse.

Bet kuriuo atveju pasaulio mastu yra svarbiausi pasaulinės sta-
tistikos duomenys. Tiek klimato kaita, tiek ir išteklių trūkumas iš 
tikrųjų yra pasaulinės problemos. Taigi, galutinis visiško atsiejimo 
įgyvendinamumo ir galimybių išvengti augimo dilemos arbitras 
yra pasaulinės tendencijos. 5.3 paveiksle patvirtinamos augančios 
iškastinio kuro ir anglies dioksido emisijų pasaulinės tendencijos. 
5.5 paveiksle parodoma kitos gyvybiškai svarbios baigtinių išteklių 
grupės metalų rūdų pasaulinė gavybos tendencija.

Stulbinantis dalykas 5.5 paveiksle yra ne tik visiško atsiejimo 
nebuvimas. Mažai yra ir santykinio atsiejimo įrodymų. Kiek geres-

5.5 pav. Pasaulinės pagrindinių metalų gavybos tendencijos 1990–2007 m.12 
Šaltinis: žr. 12 išnašą.
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nis išteklių efektyvumas matomas ankstyvaisiais metais, bet vėliau 
jis suprastėjo. Ypatingai didelis yra statybinių metalų suvartojimo 
padidėjimas. Geležies rūdos, boksitų, vario ir nikelio gavyba dabar 
auga greičiau negu pasaulio BVP. 

Ne itin sunku rasti priežastis, kodėl taip yra. Apie Kinijos gele-
žies rūdos badą yra plačiai žinoma.13 Kai besiformuojančios ekono-
mikos šalys kūrė savo infrastruktūras, augantis statybinių medžiagų 
poreikis buvo vienas veiksnių, darančių spaudimą prekių kainoms 
2007 m. ir pirmojoje 2008 m. pusėje (žr. 2 skyriaus 2.2 paveiks-
lą). Poveikis kai kuriems nemetaliniams mineralams yra toks pat 
stulbinantis. Nuo 1990 m. cemento gamyba pasaulio mastu dau-
giau nei padvigubėjo, pralenkdama pasaulinio BVP augimą apie 
70 procentinių taškų. Pasaulinis išteklių intensyvumas (išteklių 
sunaudojimo santykis su BVP) toli gražu ne mažėja, bet gerokai 
didėja. Išteklių naudojimo efektyvumas eina klaidinga kryptimi. 
Nėra netgi santykinio atsiejimo.

Iš to aiškiai matyti, kad istorija suteikia mažai paramos atsieji-
mo, kaip esminio augimo dilemos sprendimo, patikimumui, bet ji 
taip pat visiškai neatmeta tokios galimybės. Didžiulės technologi-
nės permainos, reikšmingos politinės pastangos, masiniai vartoto-
jų poreikių modelių pakitimai, milžiniškas tarptautinis judėjimas, 
nukreiptas į išteklių intensyvumo sumažinimą visame pasaulyje 
technologinių permainų pagalba tai mažiausi būtini pakeitimai, 
kad turėtume galimybę išlikti gamtinių išteklių ribose ir išsisuktu-
me nuo neišvengiamo išteklių bazės žlugimo tam tikru momentu 
(nelabai tolimoje ateityje). 

Pagrindinė mintis yra ne ta, kad atsiejimas nebūtinas. Atvirkš-
čiai, būtina sumažinti medžiagų sunaudojimo apimtis. Čia svarbus 
klausimas, kiek galima pasiekti. Kiek atsiejimas yra įgyvendinamas 
technologiškai ir ekonomiškai? Ar tikrai dėl teisingos politinės 
krypties santykinis atsiejimas galėtų pakankamai greitai vystytis, 
kad pasiektų apčiuopiamą emisijų ir naudojimo sumažinimą ir leis-
tų tęsti ekonominį augimą? Į šiuos svarbius klausimus lieka neatsakę 
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tie, kurie siūlo atsiejimą, kaip augimo dilemos sprendimą. Esminis 
skirtumas tarp santykinio ir visiško atsiejimo dar net nėra ištirtas. 

Bendro pobūdžio deklaracijos gana lengvai klaidina. Teigiama, 
kad augančiose ekonomikose išteklių naudojimo efektyvumas pa-
prastai didėja. Efektyvumas leidžia atsieti emisijas nuo augimo. 
Taigi, geriausias būdas pasiekti tikslus leisti ekonomikai ir toliau 
augti. Šitas argumentas nėra retas painiose polemikose apie aplin-
kos kokybę ir ekonominį augimą. 

Čia yra keletas dalinių tiesų pavyzdžiui, kad kai kurie efekty-
vumo pagerėjimai pasitaiko kai kuriose išsivysčiusios ekonomikos 
šalyse.14 Šį teiginį iš dalies remia tam tikri riboti duomenys apie oro 
teršalus, tokius kaip sieros dioksidas arba kietosios dalelės. Kartais 
jų emisijos rodo apverstos U raidės formos santykį su ekonominiu 
augimu: pradinėje augimo stadijoje emisijos auga, bet po to pasie-
kia aukščiausią tašką ir mažėja.15 

Tačiau, anot ekologijos ekonomisto Douglas‘o Booth‘o, šis san-
tykis galioja tik vietiniam, matomam poveikiui aplinkai, tokiam 
kaip dūmai, upių vandens kokybė ar rūgštiniai teršalai. Tai nėra 
vienodai teisinga net ir šiems teršalams. Ir tai visiškai negalioja to-
kiems pagrindiniams aplinkos kokybės rodikliams kaip anglies di-
oksido emisijos, išteklių gavyba, komunalinių atliekų susidarymas 
ir rūšių nykimas.16 

Kaip bandymas išvengti augimo dilemos, tai yra iš esmės ydinga. 
Vis didesnis išteklių sunaudojimas yra augimo varomoji jėga. Kaip 
pastebi pramonės ekologas Robert‘as Ayres‘as, „vartojimas, vedantis 
į investavimą ir technologijų pažangą, yra augimo varomoji jėga, 
kaip ir augimas bei technologinė pažanga yra vartojimo varomoji 
jėga.“17 Augimo šalininkai retai įvertina šito santykio padarinius. 

Augimo aritmetika
Aritmetika čia svarbiausia. Labai paprasta matematinė tapaty-

bė lemia ryšį tarp santykinio ir visiško atsiejimo. Ją beveik prieš 
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40 metų pateikė Paul‘as Ehrlich‘as ir John‘as Holdren‘as. Ehrlich‘o 
lygtis labai paprastai paaiškina, kad žmogaus aktyvumo poveikis (I) 
yra trijų veiksnių rezultatas gyventojų skaičiaus (P), jų turtų (A), 
išreikštų pajamomis vienam asmeniui, ir technologijų (T) veiksnio, 
kuris matuoja poveikį, susijusį su kiekvienu išleistu doleriu (žr. 5.1. 
„Augimo aritmetikos išaiškinimas“). 

Tol, kol veiksnys T mažėja, mes esame saugūs, žinodami, kad 
turime santykinį atsiejimą. Bet visiškam atsiejimui mums reikia, 
kad ir I veiksnys mažėtų. O tai gali atsitikti tik tuo atveju, jei T 
veiksnys mažėtų pakankamai greitai, kad pralenktų gyventojų skai-
čiaus (P) ir pajamų vienam asmeniui (A) augimo tempą. 

Per paskutiniuosius penkis dešimtmečius tai buvo sunkus 
klausimas. Tiek pajamos, tiek ir gyventojų skaičius gerokai augo, 
kiekvienas būdamas maždaug vienodai atsakingas už bendrą pen-
keriopą ekonomikos augimą. Pastaraisiais metais pajamų veiksnys 
pralenkė gyventojų skaičių augimo atžvilgiu. Tačiau, kaip tai pri-
pažino ir pats Ehrlich‘as, abu veiksniai yra neabejotinai svarbūs.18 
Tačiau nei vienas iš jų lengvai nepaklūsta strategijai. Didėjantis 
turtas tapo geresnio gerbūvio sinonimu. Į propaguojamą gyvento-
jų skaičiaus augimo ribojimą buvo žiūrima kaip į žmogaus teisių 
pažeidimą. 

Ironiška, tačiau abi šios nuostatos yra klaidingos. Ne visuomet 
pajamų didėjimas garantuoja gerbūvį, o kartais net jį mažina. Gy-
ventojų skaičiaus augimas didėja ne dėl laisvės, bet dėl švietimo 
trūkumo ir dėl nepakankamų galimybių naudotis kontracepcijos 
priemonėmis.19

Vis dėlto nesusivokimas, kalbant tiek apie gyventojų skaičių, 
tiek apie pajamas, stiprina nuomonę, kad tik technologijos gali 
mus išgelbėti. Žinojimas, kad efektyvumas yra svarbus ekonomi-
nei pažangai, verčia mus patikėti galimybe, kad galime pakankamai 
greitai stumti santykinį atsiejimą, kad jis galiausiai atvestų prie vi-
siško atsiejimo. Tik kaip tai įmanoma? 

Atsiejimo mitas
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5.1. Augimo aritmetikos išaiškinimas

Pagal Ehrlich‘o lygtį žmogaus aktyvumo poveikis aplinkai (I) tai re
zultatas, lygus gyventojų skaičiui (P), padaugintam iš pajamų lygio (A) ir 
padaugintam iš gamybos išdirbio technologijų intensyvumo (T):

I = P × A × T.

Kalbant, pavyzdžiui, apie anglies dioksido emisiją deginant kurą, bend
ra emisija gaunama, gyventojų skaičių padauginus iš pajamų (matuojamas 
BVP doleriais asmeniui) ir padauginus iš ekonominės veiklos anglies di
oksido emisijos intensyvumo (matuojamas gCO2/$):

C = P × %/asmeniui x gCO2/$.

Naudojant šią aritmetiką 2007  m., kai pasaulio gyventojų skaičius 
buvo apie 6,6 milijardo, pajamų vidurkio lygis palyginamaisiais 2000 m. 
sudarė 5900 dolerių (rinkos kainomis) ir anglies dioksido emisijos in
tensyvumas buvo 760 gCO2/$. Matome, kad bendros anglies dioksido 
emisijos (C) buvo:

6,6 × 5,9×0,77 = 30 milijardų tonų CO2. 

1990 m., kai gyventojų skaičius buvo tik 5,3 milijardo ir pajamų vi
durkis buvo 4700 doleriai, tačiau anglies dioksido emisijos intensyvumas 
buvo 860 gCO2/$, bendra anglies dioksido emisija (C) buvo:

5,3 × 4,7 x 0,87 = 21,7 milijardo tonų CO2. 

Šie skaičiai patvirtina skaičius, pateiktus Energetikos informacijos 
administracijos „Tarptautiniame energetikos metraštyje“ (Energy Infor
mation Administration’s „International Energy Annual“). Bendras emisi
jos didėjimas tarp 1990 (Kioto protokolo baziniai metai) ir 2007 metų 
buvo 39 procentai (30 / 21,7 = 1,39) su vidutiniu emisijos augimo grei
čiu (ri) beveik 2 proc. (ri = (1,391/17  1 = 1,96 procento).  

Yra patogi „nykščio taisyklė“*, leidžianti suvokti, kada santyki-
nis atsiejimas atves prie visiško atsiejimo. Kur gyventojų skaičius 

*Nykščio taisyklė turi platų pritaikymą, kuris nėra griežtai tikslus ar tinkamas 
kiekvienai situacijai. Tai lengvai išmokstama ir lengvai pritaikoma procedūra, apy-
tiksliai apskaičiuojanti tam tikrą vertę ar priimanti tam tikrą sprendimą (vertėjo 
pastaba).
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auga ir jų pajamų vidurkis didėja, visiškas atsiejimas įvyks tuomet, 
kai santykinio atsiejimo tempas bus greitesnis nei gyventojų skai-
čiaus ir pajamų augimo tempai kartu paėmus.20

Turint galvoje „nykščio taisyklę“, būtų naudinga patyrinėti, kas 
istoriškai atsitiko (ir kodėl) su pasauline anglies dioksido emisijoma. 

Anglies dioksido emisijos intensyvumas vidutiniškai mažėjo 
0,7 procento per metus nuo 1990 m. Tai gerai, tačiau nepakan-
kamai. Gyventojų skaičius didėjo 1,3 procento ir pajamų vidurkis 
vidutiniškai vienam gyventojui didėjo 1,4 procento (realia išraiška) 
kiekvienais metais per tą patį laikotarpį. Taigi, efektyvumas net ne-
kompensavo gyventojų skaičiaus augimo, nekalbant apie pajamų 
augimą. Vietoj to anglies emisija vidutiniškai didėjo 1,3+1,4-0,7=2 
procentais per metus ir per 17 metų išmetimai padidėjo beveik 40 
procentų (žr. 5.1 „Augimo aritmetikos išaiškinimas“).21 

Ta pati „nykščio taisyklė“ leis mums ateityje greitai nustatyti 
anglies emisijos atsiejimo nuo augimo galimybę. Tarpvyriausy bi nės 
klimato kaitos specialistų grupės (IPCC) ketvirtojoje įvertinimo 
ataskaitoje teigiama, kad pasiekus 450 ppm stabilizavimo tikslą iki 
2050 m. ar netrukus po to, pasaulinės anglies dioksido emisijos bus 
sumažintos 4 milijardais tonų per metus. Tai būtų tolygu metinių 
emisijų sumažinimui vidutiniškai po 4,9 procento per metus nuo 
dabar iki 2050 m.22 

Tačiau pajamos ir pasaulinis gyventojų skaičius rodo visai ką 
kita. Pagal Jungtinių Tautų tarpinius skaičiavimus pasaulio gyven-
tojų skaičius 2050 m. pasieks 9 milijardus tai reiškia, kad kasmet 
vidutiniškai augs 0,7 procento. Esant įprastoms sąlygoms, anglies 
dioksido emisijos intensyvumo mažėjimas beveik subalansuoja gy-
ventojų skaičiaus augimą, ir anglies dioksido emisija galiausiai ims 
augti beveik tuo pačiu greičiu kaip ir pajamų vidurkis 1,4 procento 
per metus. Galbūt tai atrodo nedaug, bet iki 2050 m. pagal tokias 
prielaidas anglies dioksido emisija būtų 80 procentų aukštesnė, 
negu ji yra šiandien. Tai nėra tas pats, ką galvojo Tarpvyriausybinė 
klimato kaitos specialistų grupė (IPCC). 

Atsiejimo mitas
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Tam, kad būtų pasiektas kasmetinis 4,9 proc. emisijų sumaži-
nimas su 0,7 proc. gyventojų skaičiaus augimu ir 1,4 proc. pajamų 
augimu, T turėtų pagerėti apie 4,9 + 0,7 +1,4 = 7 proc. kasmet 
beveik dešimt kartų greičiau negu dabar. Reikėtų, kad iki 2050 m. 
ekonominės produkcijos vidutinis anglies kiekis būtų mažesnis 
negu 40 gCO2/$ 21 kartą pagerintas dabartinis pasaulinis vidurkis 
(5.6 paveikslas, 1 scenarijus). 

Tiesą sakant, reikalai gali dar labiau pablogėti. Pagal aukščiau-
sius JT gyventojų skaičiaus įvertinimus beveik 11 milijardų žmo-
nių pasaulyje verslas kaip įprasta daugiau nei padvigubintų ang-
lies išmetimus, lyginant su šiandieniniu lygiu. Šiomis sąlygomis 
2050 m. tikslo siekimas darytų dar didesnį spaudimą technologijų 
tobulinimams, kad būtų sumažintas anglies emisijos intensyvumas 
mažiau nei 30 gCO2/$ (5.6 paveikslas, 2 scenarijus).23 

Tai vis dar bus labai nelygus pasaulis. Įprastas pajamų augimas 
paprastai reiškia nuolatinį 2 ar 3 procentų augimą labiausiai iš-
sivysčiusiose šalyse, kai tuo tarpu visas likęs pasaulis iš visų jėgų 
stengiasi pasivyti Kinija ir Indija jau kurį laiką pasiekia 5–10 proc. 
augimą kasmet, o Afrika, Pietų Amerika ir dalis Azijos ateinančius 
dešimtmečius dar kamuosis stagnacijos būsenoje. Daugelyje šių 
scenarijų išsivysčiusių šalių tiek pajamos, tiek anglies pėdsakai iki 
2050 m. būtų daugiau nei dešimt kartų didesni negu skurdžiausio-
se valstybėse.

Jeigu tikrai sąžiningai norėtume, kad 9 milijardai pasaulio žmo-
nių turėtų pajamas, panašias į tas, kurias šiandien turi ES piliečiai, 
reikėtų, kad ekonomika nuo dabar iki 2050 m. išaugtų šešis kartus 
ir pajamos turėtų vidutiniškai augti apie 3,6 procento per metus. 
Norint tokiame pasaulyje pasiekti Tarpvyriausybinės klimato kai-
tos specialistų grupės (IPCC) tikslinius rodiklius, reikėtų per maž-
daug 40 ateinančių metų kiekvienais metais mažinti išeigos anglies 
emisijų intensyvumą 9 procentais.24 2050 m. anglies emisijos in-
tensyvumo vidurkis turėtų būti 55 kartus žemesnis nei šiandien tik 
14 gCO2/$ (5.6 paveikslas, 3 scenarijus).
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Šis veiksmų planas vis dar nebuvo įtrauktas į pajamų augimą 
išsivysčiusiose šalyse. Įsivaizduokite scenarijų, kuriame pajamos vi-
sur yra proporcingos 2 procentų metiniam dabartinio ES pajamų 
vidurkio padidėjimui. Tokiu atveju pasaulinė ekonomika auga be-
veik 15 kartų ir anglies emisijos intensyvumas turi sumažėti dau-
giau kaip 11 procentų kiekvienais metais. 2050 m. anglies emisijos 
kiekis kiekvienam doleriui neturėtų viršyti 6 gCO2/$. Tai yra vos 
ne 130 kartų žemesnis negu anglies emisijos intensyvumo vidurkis 
šiandien (5.6 paveikslas, 4 scenarijus).

Žinoma, jei po 2050 m. augimas tęsis, efektyvumas turėtų gėrė-
ti. Esant 2 procentų metiniam augimui nuo 2050 m. iki šimtmečio 
pabaigos, ekonomika 2100 m. būtų 40 kartų didesnė negu šian-
dien. Faktiškai tai reiškia, kad tik visiška kiekvieno dolerio dekar-
bonizacija gali padėti pasiekti išsikeltus anglies išmetimų tikslus. 
Pagal kai kuriuos griežtesnius stabilizavimosi scenarijus 2100 me-
tais net turėsime šalinti anglies dioksidą iš atmosferos. Kiekvieno 

5.6 pav. Anglies emisijos intensyvumas dabar ir 450 ppm rodikliui pasiekti25 

 Šaltinis: žr. 25 išnašą.
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ekonominės išeigos dolerio anglies emisijos intensyvumas turėtų 
būti net mažesnis už nulį!

Kokia tai ekonomika? Kokie jos vartojimo papročiai? Kokios 
jos investicijos? Ant ko ji laikosi? Kas padeda jai vystytis? Kas ją 
palaiko? Kaip sukuriama ekonominė vertė pašalinant iš atmosferos 
anglies dioksidą? Vienas dalykas aiškus tai visiškai kitokia ekono-
mika, nei mes turime dabar, kuri pati juda pirmyn, išskirdama vis 
daugiau anglies dioksido. 

Akivaizdūs pasirinkimai
Žaidimas skaičiais gali atrodyti kaip angelų šokis ant smeigtuko 

galvutės.* Bet paprasta aritmetika paslepia akivaizdžius pasirinki-
mus. Ar tikrai esame įsipareigoję išnaikinti skurdą? Ar esame rimtai 
nusiteikę anglies emisijos mažinimui? Ar esame nuoširdžiai susirū-
pinę dėl išteklių stygiaus, miškų nykimo, bioįvairovės mažėjimo?26 
O gal esame apakinti visuotinai priimtos nuomonės ir bijome at-
skleisti tiesą?

Vienas dalykas yra aiškus verslas kaip įprasta neatitinka reikala-
vimų, kaip dabar pripažįsta net ir Tarptautinė energetikos agentūra 
(TEA) pasaulinis energijos kontrolierius. Pagal jos Nuorodų (angl. 
Reference) scenarijų yra tikimasi, kad iki 2030 m. pirminės energi-
jos poreikis padidės 45 procentais, kas padidintų anglies dioksido 
emisiją 80 procentų, kaip buvo minėta aukščiau. 

TEA Stabilizavimo scenarijus atskleidžia iššūkių mastą. „Mūsų 
tyrimai rodo, kad Europos bendradarbiavimo ir plėtros organiza-
cijos šalys vienos negali nukreipti pasaulio ant 450 ppm trajekto-

* Šiuolaikiniame kontekste dažniau naudojamas posakis: Kiek angelų gali šokti 
ant smeigtuko galvutės? (ang. How many angels can dance on the head of a pin?) suvo-
kiamas kaip metafora, reiškianti laiko švaistymą ginčijantis dėl klausimų, neturin-
čių praktinės vertės. Dažnai naudojamas nurodyti bergždžias pastangas ar painius 
debatus, kurie iš esmės nieko nepakeis „realiame pasaulyje“. Šį posakį vartoja tie 
žmonės, kurie negali suprasti priešininkų argumentų ir nori juos pajuokti (vertėjo 
pastaba).
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rijos, net jeigu jos sumažintų savo emisijas iki nulio“, pripažįstama 
2008 m. Pasaulinėje energetikos apžvalgoje (angl. World Energy Ou-
tlook 2008).27 

Apžvalgoje taip pat akcentuojamas investicijų, kurių tikriausiai 
prireiks per ateinančius dešimtmečius, mastas. Anglies dioksido 
emisijos stabilizavimas (ir dėmesys energetinio saugumo proble-
moms) reikalauja didelio masto pokyčių pasaulinės energetikos sis-
temose. Būtini technologijų pokyčiai su augimu arba be jo. Net ir 
mažesnės ekonomikos susidurs su šiuo iššūkiu iškastinių energijų 
šaltinių poreikių ir didelis anglies emisijos sumažinimas yra gyvy-
biškai svarbus. 

Mes niekada negalime visiškai atmesti galimybės, kad kažkoks 
didžiulis technologinis proveržis yra visai čia pat. Tačiau aišku, kad 
artimiausia pažanga anglies mažinimo kryptimi priklausys nuo pa-
sirinkimų, kurie jau svarstomi: padidinto energijos efektyvumo, 
atsinaujinančių energijos šaltinių ir galbūt anglies dioksido surin-
kimo ir saugojimo.28

Kiek atsiejimo galėtų būti pasiekta tokiu būdu, yra atviras klau-
simas. Tiesa ta, kad mes dar taip atkakliai to nesiekėme. Kaip nuro-
dė aplinkos ekonomistas Paul‘as Ekins‘as, dabartinės veiklos kryp-
tys tik labai paviršutiniškai patyrinėja tai, kas galėtų būti padaryta 
atsiejimui pasiekti.29 Svarios ankstyvos investicijos į mažai anglies 
dioksido išskiriančias technologijas yra tikrai labai svarbios.

Faktiškai, būtent vadinamųjų „ekologinių investicijų“ poreikis, 
ypač išsivysčiusios ekonomikos šalyse, pradeda pertvarkyti XXI a. 
ekonomiką. Kaip detaliau matysime 7 skyriuje, anglies emisijos su-
mažinimas tai tik vienas ekologinių investicijų tikslų. Kiti apima 
išteklių efektyvumą, jų pakeitimą, infrastruktūros pokyčius, eko-
sistemų apsaugą ir ekologinį sustiprinimą.

Ryškaus ekologinių investicijų didinimo poveikis pasauliniam 
augimui toli gražu neaiškus. N. Stern‘o apžvalgoje puikiai argu-
mentuojama, kad „metinės išlaidos stabilizavimui pasiekti... suda-
ro apie 1 procentą pasaulinio BVP.“30 Tačiau stabilizavimo rodiklis 

Atsiejimo mitas
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buvo ne toks baudžiantis (550 ppm), palyginti su dabar laikomu 
būtinu. 

Originalioje ataskaitoje Nicholas Stern‘as atmetė galimybę pa-
siekti griežtesnį stabilizavimo rodiklį, nes „būtų labai sudėtinga ir 
brangu siekti 450 ppm stabilizavimo rodiklio“. Vėliau jis truputį 
pakeitė šią nuomonę, teigdamas, kad būtina siekti 500 ppm ro-
diklio, nes klimato kaita vyksta greičiau nei anksčiau tikėtasi. Jo 
išlaidų ir BVP santykio, siekiant aukštesnio rodiklio, apskaičiavi-
mas buvo patikslintas iki 2 procentų. Buhalterinė įmonė Price Wa-
terhouse Coopers nustatė, kad pasaulinės anglies emisijos sumaži-
nimas 50 procentų galėtų būti pasiektas esant išlaidoms, lygioms 
3 procentams pasaulinio BVP.31 

Nors visi šie skaičiai atrodo gana maži, kai kas yra labai pai-
nu tokiuose vertinimuose: jie jau yra beveik panašaus dydžio kaip 
skirtumas tarp augančios ir neaugančios ekonomikos. Taigi, jei šios 
išlaidos iš tikrųjų reikštų apie 2–3 procentų metinę BVP vertę, jos 
iš esmės jau galėtų panaikinti augimą.

Stern‘o teiginiui labai svarbu, nors dažnai nepabrėžiama, kad 
kasmetinės išlaidos auga nuo gana žemo lygio, kad pasiektų 1 pro-
centą BVP 2050 m. Pavyzdžiui, 2015 m. jos dar bus pakankamai 
žemos (0,3 procento BVP Stern‘o pateiktame pavyzdyje), kad ga-
lėtume tikėtis išgauti jas iš produktyvumo kintamumo ir vis tiek 
pasiekti 2 procentų metinį BVP augimą. Esant dvigubai ar trigubai 
didesniam lygiui ankstesniais metais, ši prielaida tampa daug pro-
blematiškesnė.

Taigi, tempas ir rodiklis, iki kurio anglies išmetimai turėtų būti 
sumažinti, tampa ypatingai svarbūs diskusijoje apie jų poveikį BVP. 
Ir moksliniai įrodymai (žr. 1 skyrių) teigia, kad turime nedelsti ir 
verčiau veikti kuo greičiau. Tačiau yra dar kita priežastis abejoti, ar 
paprasto poveikio BVP augimui prielaida yra tikrai stipri. 

Stern‘o apžvalgoje pateikiamos išlaidos nurodo išlaidų ir pasau-
linio BVP santykį atsižvelgiant į pasaulinių išmetimų sumažinimą. 
Dėl įvairiausių priežasčių išsivysčiusių šalių išlaidos galėtų ir iš tik-
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rųjų privalėtų būti daug didesnės. Visų pirma dabartinis emisijos 
lygis yra didesnis turtingesnėse šalyse, todėl čia yra galimybių dar 
toliau jas mažinti. Be to, istorinė atsakomybė dėl klimato kaitos 
tvirtai gula ant išsivysčiusių šalių pečių. Kad būtų pasiektas stabi-
lumas, turtingesnės valstybės turi jausti didesnę moralinę pareigą 
padaryti daug daugiau negu neturtingosios valstybės. Tai turi ap-
imti ne tik jų pačių išmetimų, bet taip pat ir besivystančių šalių 
emisijos sumažinimą. 

Šią nuomonę tvirtai pareiškė energetikos ekonomistas Dieter‘is 
Helm‘as. 2009 m. vasarį Oksforde skaitytoje paskaitoje jis reziu-
mavo, kad užduotis, su kuria susiduriame yra „greitai pradėti nau-
doti (daug) brangesnes anglies emisijos mažinimo technologijas 
tokiose šalyse kaip Kinija. Tai savo ruožtu pareikalaus išsivysčiu-
sias valstybes pervesti didelę sumą (daug daugiau negu 1 procentą 
BVP) tokioms valstybėms kaip Kinija, kad jos galėtų pakelti savo 
konkurencingumą ir būti žemų anglies išmetimų šalimis. Išvada 
amerikiečiai ir europiečiai turės atitinkamai sumažinti savo varto-
jimą, ir padaryti tai greitai.“33 Trumpai tariant, originalioje Stern‘o 
analizėje yra reikšmingų apribojimų, ir iki šiol nėra tikrų esminių 
ekologinių investicijų poveikio į BVP augimą požymių išsivysčiu-
siose šalyse. „Lengvas suderinamumas tarp ekonominio augimo ir 
klimato kaitos, kas sudaro Stern‘o ataskaitos pagrindą, yra iliuzija“, 
tvirtina Helm‘as. Jis teigia, kad Stern‘o mikroekonominiai vertini-
mai kenčia nuo rimto „vertinimo optimizmo“, manant, kad ma-
sinė energetikos sistemų pertvarka gali būti pasiekta proporcingai 
didinant ribines sąnaudų sąmatas.34

Helm‘as taip pat kritikuoja dabartinių stabilizavimo scenarijų 
makroekonomiką. Ne tik anglies emisijos mažinimo politika galėtų 
labiau sutrukdyti gamybai, kaip teigia daugelis makroekonominių 
vertinimų, bet ir patys ankstyvieji klimato kaitos veiksniai galėtų 
sumažinti potencialų augimą. Pasak Helm‘o, sakyti, kad ekonomi-
nė plėtra paprasčiausiai rieda pirmyn nepaisant didelių mažinimo 
ir prisitaikymo išlaidų, yra nepagrįsta.35

Atsiejimo mitas
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Be to, Stern‘o stabilizavimo scenarijus negalėtų užtikrinti pa-
saulinių pajamų lygybės be plataus perskirstymo iš turtingesnių į 
skurdesnes šalis. Kaip ir daugelyje panašių scenarijų, Stern‘o anali-
zėje pajamų augimas išsivysčiusiose šalyse pateikiamas kaip savaime 
suprantamas reiškinys. Analizėje laikoma, kad besivystančio pasau-
lio dalys lėtai vejasi turtingesnes šalis. Tačiau tai nėra scenarijus, 
pagal kurį visose šalyse pajamos dalinamos vienodai. Nebent tur-
tingesniųjų šalių augimas būtų sumažintas arba įvyktų koks nors 
nenumatytas technologinis prasiveržimas, anglies emisijos reikšmė 
bendrai gerovei yra tikrai bauginanti.

Tiesa yra ta, kad dar nėra įtikinančio, socialiai sąžiningo ir eko-
logiškai darnaus ilgalaikio pajamų augimo plano 9 milijardų žmo-
nių pasauliui.

Šiame kontekste pernelyg supaprastintos prielaidos, kad kapi-
talizmo polinkis į efektyvumą leis mums stabilizuoti klimatą arba 
apsaugos nuo ribotų išteklių stygiaus, yra ne kas kita, kaip iliuzija. 
Tie, kas remia atsiejimą, kaip išsigelbėjimą nuo augimo dilemos, tu-
rėtų panagrinėti istorinius faktus ir pagrindinę augimo aritmetiką. 

Išteklių efektyvumas, atsinaujinančios energijos ir medžiagų 
naudojimo sumažinimas vaidina labai svarbų vaidmenį, stengiantis 
užtikrinti ekonominės veiklos darnumą. Tačiau šio skyriaus tyrinė-
jimai rodo, kad visiškai nerealu daryti prielaidą, jog „didelis“ emi-
sijos ir išteklių sumažinimas gali būti pasiektas be susidūrimo su 
rinkos ekonomikos struktūra. 
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„geležinis narvas“

6

Kiekvienas medžiojamas gyvūnas žino, kad svarbu ne tai, kaip 
greit tu bėgi, bet ar nesi lėtesnis už kitus.

The Economist, 2008 m. lapkritis1

Nerimo jausmas persmelkia šiuolaikinę visuomenę. Kartais jis 
pavirsta vidine baime. Toks jausmas buvo apėmęs per 2008 m. eko-
nominę krizę. Finansinės institucijos iš baimės buvo beveik paraly-
žiuotos. Bankai atsisakė skolinti net vienas kitam, dėl to vartotojai 
nustojo leisti pinigus. Vyriausybės atrodė visiškai sumišusios dėl 
permainų greičio ir numanomo žlugimo.

Baimė nėra visiškai blogas jausmas. Neišvengiamo žlugimo 
grėsmė galbūt buvo vienintelė pakankamai stipri jėga, subūrusi 
tiek daug valstybių kartu 2008 m. pabaigoje įsipareigojimui „siekti 
būtinų pasaulio finansų sistemų reformų“. Ankstyvajame finansi-
nio atsigavimo tarpsnyje G20 lyderiai ragino imtis ryžtingų veiks-
mų baimės akivaizdoje.

Vis dėlto daug svarbesnis, labiau persmelkiantis nerimo jaus-
mas, apėmęs dabartinę ekonomiką, yra ilgalaikis.2 Ar tikrai gali 
būti taip, kaip rašoma savaitraštyje The Economist, kad mes net ir 
XXI a. vis dar elgiamės kaip medžiojami žvėrys, genami baisaus 
plėšrūno? Jeigu tokie esame, būtų gerai tai pripažinti ir suprasti, 
kodėl. Nes be tokio supratimo dilemų, su kuriomis susiduriame, 
sprendimai pasirodys sunkiai suprantami.
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Reikia pripažinti, kad augimo dilema nedaug tepadeda jai ma-
tyt, yra artima gerovės ilgalaikiškumo negalimumo teorema. Gal-
būt instinktyviai visuomet tai supratome. Gal mums neduoda ra-
mybės baimė, kad „geras gyvenimas“, kurio trokštame, yra labai 
neteisingas ir ilgai tęstis negali. To supratimo gali lengvai pakakti, 
kad džiaugsmą užtemdytų egzistenciniai rūpesčiai.

5 skyriaus tyrinėjimai nesumažina šių nuogąstavimų. Jie dau-
giau ar mažiau sustabdo akivaizdžiausią augimo dilemos sprendi-
mą. Efektyvumas puiki idėja. Ir kapitalizmas kartais ją pateikia. Bet 
net jeigu augimo variklis pateikia produktyvumo pagerinimą, jis 
kartu padidina ir medžiagų sunaudojimą. Nėra įrodymų, kad efek-
tyvumas gali peržengti ribas tokiu būdu, kokiu turėtų tai daryti, 
jeigu augimas būtų suderintas su darnumu. 

Tačiau gali būti, kad mes nepakankamai uoliai stengėmės. Su 
didele politine jėga ir milžiniška technologine pažanga galbūt ga-
lėtume sumažinti išteklių intensyvumą dvidešimčia ar trisdešimčia 
kartų, kas leistų bent jau kol kas tęsti augimą. Bet mintis bėgti vis 
greičiau tam, kad išvengtume žalos, kurią darome, jau savaime yra 
strategija, kuri kvepia panika. Taigi, kol mes tai pripažinsime, de-
rėtų truputį pamąstyti.

Todėl šis skyrius tiesiogiai susipriešina su dabartine ekonomika. 
Ypač jis tyrinėja du tarpusavyje susijusius ekonominio gyvenimo 
požymius, kurie yra svarbūs augimo dinamikai. Iš vienos pusės, 
pelno motyvas skatina naujesnius, geresnius, pigesnius produktus 
ir paslaugas nuolatiniame inovacijų procese ir „kūrybiniame grio-
vime“. Iš kitos pusės, didėjančią tokių produktų paklausą skatina 
kompleksinė socialinė logika.

Šie du veiksniai sudaro „augimo variklį“, nuo kurio priklauso 
šiuolaikinė ekonomika, uždaranti mus į vartotojiškumo „geležinį 
narvą“.3 Labai svarbu geriau susiorientuoti šioje sudvejintoje dina-
mikoje, ypač todėl, kad galėtume suprasti, kaip jos išvengti. Išeities 
taškas yra išnarplioti keletą šiuolaikinio kapitalizmo struktūrų.
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Kapitalizmo struktūros
Kapitalizmas nėra atskiras homogeninis subjektas. Mes jau ma-

tėme (2 skyriuje), kad jis yra įvairių tipų. Peter‘is Hall‘as ir David‘as 
Soskice‘as parodė skirtumą tarp liberalios rinkos ir koordinuotos 
rinkos ekonomikos. Pirmoji labiau pasitiki liberalizuotų, neregu-
liuojamų rinkų galia. Pastaroji pasisako už stipresnes socialines 
institucijas ir labiau strateginius santykius, negu konkurenciją tarp 
įmonių. Ginčai kyla aiškinantis, kurios rinkos ekonomika pasiekia 
didesnį augimą.4

William‘as Baumol‘is ir jo kolegos veikale „Geras kapitalizmas ir 
blogas kapitalizmas“ (angl. Good Capitalism, Bad Capitalism) klasifi-
kuoja kapitalistinių valstybių ekonomikas į keturias skirtingas katego-
rijas: valstybės valdomą kapitalizmą, oligarchinį kapitalizmą, didelių 
įmonių kapitalizmą ir įmonių kapitalizmą.5 „Kone vienintelis bendras 
šių sistemų dalykas tai, kad jos pripažįsta privačios turto nuosavybės 
teisę, rašo autoriai. Kitais atžvilgiais jos yra labai skirtingos.“6

Privati gamybos priemonių nuosavybė, apskritai kalbant, yra 
Baumol‘io kapitalizmo apibrėžimas. Ekonomika yra „kapitalis-
tinė“, jeigu „didžiausia arba bent didelė jos gamybos priemonių 
dalis yra privačiose rankose, o ne vyriausybės valdoma nuosavybė“. 
Tačiau jis taip pat pripažįsta, kad šis apibrėžimas yra permainin-
gas, kadangi net ir labiausiai kapitalistinėse valstybėse valdžia yra 
pasiruošusi perimti tam tikrus sektorius. Žinoma, finansinė krizė 
dar labiau paslėpė šias ribas, kai nacionalinės vyriausybės perėmė 
didelių akcijų paketus finansinėse institucijose.

Pagrindinė Baumol‘io ir jo kolegų mintis yra ta, kad ne visi 
kapitalizmo tipai yra vienodai geri. Kai kurie jų veda į augimą, kiti 
į „stagnaciją“. Tiksliau sakant, „gerieji“ veda į augimą, o „blogieji“ 
į stagnaciją! Šis moralinis požiūris patrauklus savo teisumu. Jis taip 
pat įdomus teigimu, kad kapitalistinė ekonomika nebūtinai turi 
būti pagrįsta augimu. Vėliau knygos 8 ir 12 skyriuose mes grįšime 
prie šio klausimo.
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Sėkmingiausia Baumol‘io tezės dalis yra jo tvirtinimas, kad „ge-
rasis“ kapitalizmas (pagrįstas augimu) yra įmonių kapitalizmas, tu-
rintis didelių įmonių kapitalizmo požymių. Galima pastebėti, kad 
tai beveik tokia kapitalizmo versija, kuri charakterizuoja Vakarų 
vartojimo ekonomiką. Faktiškai didžioji Baumol‘io knygos dalis 
yra nukreipta į tai, kaip puoselėti ir apsaugoti šią retą, nuostabią 
„būtybę“ ir įtikinti kitus ją priimti tam, kad visi iš jos gautume kiek 
tik įmanoma daugiau augimo.

Nors kai trūksta ekologinio realizmo, Baumol‘io knyga vis dėl-
to yra naudingas šaltinis tiems, kurie suinteresuoti suprasti, kaip 
ilgalaikė ekonominė plėtra turėtų veikti tokioje ekonomikoje, bent 
jau teorijoje. Kaip matėme praktiškai, reikalai gali klostytis labai 
prastai. Tačiau iš esmės vartojimo kapitalizmas yra labai paprastas 
(6.1 paveikslas).

Plačiąja prasme įmonės naudoja darbo jėgą (žmones) ir kapitalą 
(pastatus ir mechanizmus) tam, kad sukurtų prekes ir paslaugas, 
kurių reikia namų ūkiams. Namų ūkiai (žmonės) siūlo įmonėms 
savo darbą ir kapitalą mainais į pajamas. Įplaukos pardavus pre-
kes ir paslaugas leidžia įmonėms suteikti darbuotojams pajamas. 
Žmonės išleidžia dalį šių pajamų vėl pirkdami vartojimo prekes. 
Tačiau dalį pajamų jie sutaupo. Šios santaupos yra vėl investuoja-
mos (tiesiogiai arba netiesiogiai) į įmones. Toks, trumpai sakant, 
yra ekonomikos „žiedinis srautas“.8

Šioje pernelyg supaprastintoje ekonomikoje (ir 6.1 paveiksle) 
pasigendama taip vadinamo visuomeninio sektoriaus (vyriausy-
bės), užsienio sektoriaus (užsienio įmonių, namų ūkių ir vyriausy-
bių) ir finansinio sektoriaus, kuris tarpininkauja žiedinės ekonomi-
kos apyvartos srautui.

Visi šie sektoriai yra svarbūs, nes supažindina su naujomis srau-
to grandimis ir naujomis galimybėmis įvairiais išlaidų ir gamybos, 
santaupų ir investicijų būdais. Jie siūlo tam tikrą potencialą (kaip 
matysime 8 skyriuje) ekonomikai reformuoti. Tačiau jie taip pat 
gerokai komplikuoja 6.1 paveikslo paprastumą.
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Tam tikra prasme finansinė krizė kilo būtent dėl painiavos, ku-
rią sukėlė pasaulio finansinio sektoriaus evoliucija. Kaip matėme 
2 skyriuje, ši painiava iš dalies buvo bandymo išlaikyti veikiančią 
sistemą rezultatas. Pasaulinės kreditų rinkos remia vieną pagrindi-
nių kapitalizmo savybių dvigubą taupymo ir investicijų vaidmenį.

Šios savybės funkcija yra labai paprasta. Namų ūkis nebeskiria 
dalies savo pajamų santaupoms. Šios santaupos investuojamos arba 
tiesiogiai, arba per tarpininką (banką, statybos kredito bendrovę 
arba investicijų įmonę) į verslą, kad būtų gautas pelnas.

Pelnas yra svarbiausias šioje sistemoje. Kodėl namų ūkis turė-
tų atiduoti savo santaupas įmonėms, o ne paprasčiausiai jas lai-
kyti ar išleisti vartojimo prekėms? Ogi todėl, kad už savo kapitalą 

6.1 pav. „Augimo variklis“ rinkos ekonomikoje
Šaltinis: autoriaus nupiešta, remiantis pagrindiniais ekonomikos tekstais (žr. 8 išnašą)
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jie tikisi gauti gerą „pelną“ ateityje. Šis pelnas yra sukuriamas iš 
kompanijų, į kurias jie investuoja, apyvartos srauto. 

Pačios kompanijos siekia pelno dėl keleto tikslų. Pirmiausia, 
pelnas suteikia joms apyvartinį kapitalą (grynuosius), kad galima 
būtų investuoti į savo pačių išlaikymą ir tobulėjimą. Antra, jo reikia 
susimokėti įmonės kreditoriams žmonėms, kurie paskolino įmonei 
pinigų, tikėdamiesi pelno. Trečia, jis naudojamas išmokėti dividen-
dus akcininkams, t. y. žmonėms, kurie pirko įmonės akcijas. 

Įmonė, kuri žada gerą pelną, pritraukia daugiau investicijų. 
Įmonės vertė auga, nes žmonės yra pasiruošę daugiau mokėti už 
jos akcijas. O kai akcijų vertė auga, daugiau žmonių nori jas pirk-
ti. Kreditoriai žino, kad jie atgaus savo pinigus su palūkanomis. 
Akcininkai žino, kad jų akcijų vertė augs. Įmonė žino, kad ji turi 
pakankamai išteklių išlaikyti pagrindinį savo kapitalą ir investuoti 
į naujus procesus bei technologijas. 

Sugebėjimas pakartotinai investuoti yra gyvybiškai svarbus. Pa-
grindiniame lygyje jo reikia, kad būtų išlaikyta kokybė. Be pakar-
totinių investicijų pastatai ir įrenginiai neišvengiamai sensta.9 Pro-
duktų kokybė prastėja, pardavimai smunka, įmonė praranda savo 
konkurencingumą ir rizikuoja pasitraukti iš verslo.

Pastovios investicijos reikalingos dar ir tam, kad būtų galima 
nuolat didinti efektyvumą, ypač darbo našumą. Efektyvumo vaid-
muo kapitalizme jau buvo paminėtas (5 skyriuje). Efektyvumo 
variklis iš esmės yra pelno motyvas poreikis padidinti skirtumą 
tarp įplaukų už pardavimus ir išlaidų, susijusių su taip vadinamais 
gamybinių sąnaudų veiksniais, kapitalu, darbo ir materialiniais iš-
tekliais.

Išlaidų mažinimas tampa bet kurios kompanijos pagrindine už-
duotimi. Bet jis apima ir keletą abipusių kompromisų. Vienas jų 
kapitalo investicijos yra reikalingos, papildomai prie kapitalo vaid-
mens įmonės išlaikyme, kad būtų sumažintos kitų dviejų veiksnių 
darbo ir medžiagų sąnaudos.6 Perėjimas prie efektyviau energiją 
vartojančių įrenginių arba mažiau intensyvių darbo procesų reika-
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lauja kapitalo. Šis nuolatinis kapitalo poreikis skatina ieškoti ne-
brangių kreditų ir akcentuoja kredito išsekimo pavojus. Jis taip pat 
paaiškina, kodėl kapitalinių išlaidų mažinimas neribotą laiką nėra 
geras pasirinkimas.11

Pasirinkimas, į kurį iš dviejų veiksnių nusitaikyti, labai pri-
klauso nuo santykinės darbo jėgos ir medžiagų kainos. Augančioje 
ekonomikoje darbo užmokestis auga realiąja išraiška. Bent jau dar 
visai neseniai medžiagų sąnaudos nuolat mažėjo. Taigi, praktiškai 
įmonės su lengvatomis investavo į technologijas, kurios sumaži-
na darbo kaštus, net jei tai padidina medžiagų išlaidas akivaiz-
dus prieštaravimas išteklių produktyvumo tendencijai, aptariami 
5 skyriuje.12

Taigi, įmonėje didesnis darbo našumas sumažina jos produktų 
ir paslaugų kainą. Nepasinaudojus šia galimybe įmonė pati rizi-
kuoja atsidurti nenaudingoje padėtyje, palyginti su šalies ir tarp-
tautiniais konkurentais. Tokiu atveju ji parduotų mažiau prekių, 
turėtų informuoti savo akcininkus apie mažesnį pelną ir rizikuotų 
kapitalo nutekėjimu iš įmonės. Nacionaliniu lygiu tokia dinamika 
išsekina gebėjimą konkuruoti tarptautinėse rinkose.

Ši dinamika paaiškina kai kuriuos darbo našumo rūpesčius Eu-
ropoje per maždaug paskutinįjį dešimtmetį. Darbo našumo augi-
mas Europos Sąjungoje pastaraisiais metais labai sumažėjo: nors jis 
augo vidutiniškai 2,7 procento per metus tarp 1980 ir 1995 m., 
tačiau per 1995–2005 metų laikotarpį augimo greitis nukrito iki 
1,7 procento. BVP augimo greitis liko pakankamai pastovus apie 
2,2 procento per šį laikotarpį, tačiau tai didžia dalimi yra todėl, 
kad žmonės dabar dirba daugiau valandų nei dirbo anksčiau. Dar-
bo valandų sumažėjimas 3 procentais per pirmąjį laikotarpį virto 
8 pro centų darbo valandų padidėjimu per antrąjį laikotarpį.13

Vienas iš Europos Sąjungos rūpesčių yra jos rezultatai palyginti 
su konkurentais. Kontrastas tarp ES ir JAV per du šiuos laikotar-
pius yra stulbinantis. BVP augimas Europos Sąjungoje atsiliko nuo 
JAV jau per pirmąjį laikotarpį (6.2 paveikslas). Šis skirtumas buvo 
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tiktai dėl darbo laiko sumažėjimo Europos Sąjungoje, palyginti su 
darbo laiko padidėjimu JAV.

Per antrąjį laikotarpį skirtumas tarp ES BVP augimo ir JAV 
BVP augimo padidėjo, nepaisant greitesnio darbo valandų augimo 
ES nei JAV. Skirtumas buvo tik dėl darbo našumo augimo greičio 
pokyčių. Kaip jau minėjome, Europos Sąjungoje darbo našumo 
augimo greitis dramatiškai krito per antrąjį laikotarpį. Tačiau JAV 
jis padvigubėjo nuo 1,2 procento per metus ankstesniu laikotarpiu 
iki 2,4 procento per metus vėlesniu laikotarpiu.14

Dinamikos tarp darbo produktyvumo, darbo valandų ir eko-
nominio augimo supratimas yra svarbus dėl įvairiausių priežas-
čių. Viena iš priežasčių yra tokio supratimo poveikis ekonomistų 
protams. Pavyzdžiui, visuotinai priimtas požiūris į darbo našumą 
leidžia čia cituojamos ES studijos autoriams apibūdinti JAV kaip 

6.2 pav. Indėliai į rinkos ekonomikos BVP augimą ES 15 ir JAV15

Šaltinis: Timmer‘is ir kt., 2007 m., 3 paveikslas.
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„einančią priešakyje“ dėl jos didesnio darbo našumo ir pasmerkti 
tam tikrų ES valstybių darbą kaip „prastą“ dėl žemo jų darbo 
našumo.

Vėliau (8 skyriuje) turėsime progos suabejoti šiais normatyvi-
niais sprendimais. Bet dabar pagrindinis dalykas yra tas, kad ben-
dra kapitalistinės ekonomikos tendencija gana aiškiai krypsta link 
darbo našumo didinimo. Kadangi tai reiškia tos pačios kokybės 
prekių ir paslaugų gamybą su mažesniu žmonių skaičiumi, ciklas 
sukuria mažėjantį spaudimą užimtumui, kuris sumažėja tik, jei ga-
mybos apimtys išauga.

Efektyvumas varo augimą pirmyn. Sumažinant darbo (ir ište-
klių) sąnaudas, efektyvumas laikui bėgant sumažina prekių kainas. 
Tai skatina paklausą ir ekonominį augimą. Tokiu būdu, užuot ma-
žinęs prekių srautus, technologijų vystymasis tarnauja produkcijos 
išeigos didinimui, mažindamas gamybos veiksnių išlaidas.16

„Rikošeto“ fenomenas (angl. rebound effect) tai patvirtina.17 Pa-
vyzdžiui, dėl energijos efektyvumo sutaupyti pinigai išleidžiami ki-
toms prekėms ir paslaugoms. Šios prekės taip pat susijusios su ener-
gijos išlaidomis, kurios atsveria santaupas, gautas dėl efektyvumo, 
ir kartais visiškai jas panaikina (situacija, aprašyta kaip „atgalinis 
pliūpsnis“). Pavyzdžiui, santaupos, gautos iš energiją tausojančių 
apšvietimo įrenginių, yra vienas iš garantuotų receptų pigiam ne-
tolimam skrydžiui pasiekti. 

Ši kiek nelogiška dinamika padeda paaiškinti, kodėl pernelyg su-
paprastinto apeliavimo į efektyvumą niekada nepakaks pasiekti dar-
numui būtino atsiejimo lygio. Kitaip tariant, santykinis atsiejimas 
kartais turi iškreiptą potencialą mažinti visiško atsiejimo galimybes.

Tačiau vien tik efektyvumas negali garantuoti verslui sėkmės. 
To paties daikto gaminimas vis efektyviau nesuveikia dėl poros 
priežasčių. Pirmoji yra ta, kad specifiniams procesams egzistuoja 
fizinės efektyvumo gerinimo ribos. Pagrindiniame lygmenyje šiuos 
apribojimus nustato termodinamikos dėsniai.18 Antroji priežastis 
ta, kad nepasisekus įvairinti ir naujinti, atsiranda pralaimėjimo 
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konkurentams, gaminantiems naujesnius ir patrauklesnius pro-
duktus, rizika. 

Ekonomistas Joseph‘as Schumpeter‘is buvo pirmasis, kuris pa-
reiškė, kad naujovės ir inovacijos procesas yra gyvybiškai svarbūs 
ekonomikos augimui.19 Jis sakė, kad kapitalizmas vystosi dėl „kūry-
binės destrukcijos“ proceso. Nuolat atsirandantys nauji produktai 
ir technologijos sunaikina esamus produktus ir technologijas. Tai 
reiškia, kad net ir sėkmingai dirbančios įmonės negali išlikti tik 
mažindamos sąnaudas.20 

Sugebėjimas prisitaikyti ir naujinti, t. y. kurti, gaminti ir reali-
zuoti ne tik pigesnius, bet ir naujesnius, įdomesnius produktus, yra 
labai svarbus. Įmonės, kurioms šiame procese nesiseka, rizikuoja 
savo išlikimu. Paprastai ekonomikai nerūpi, kai pavienės įmonės 
patiria nesėkmę. Jai rūpi kūrybinės destrukcijos procesas, nes be jo 
ekonominė veikla galiausiai taip pat sustoja.21

Verslininko vaidmuo čia yra lemiamas. Tačiau toks pat yra ir 
investuotojo vaidmuo. Ciklo kūrybinė destrukcija galima tik dėl 
nuolatinio investavimo. Kai kreditas išsenka, tas pats vyksta ir su 
inovacijomis. O kai investicijos įstringa, pagal Schumpeter‘į, taip 
pat įstringa ir ilgalaikė paties augimo galimybė.

Šioje vietoje norisi žinoti, koks yra ryšys tarp nesikeičiančios, 
bet kiek abstrakčios kūrybinio kapitalizmo vizijos ir paprastų žmo-
nių poreikių ir troškimų. Apyvartos srautas galbūt kažkada buvo 
naudingas būdas suburti žmonių visuomenę, kad būtų patenkinti 
žmogaus materialiniai poreikiai. Bet ką gi bendro šis tęstinis kūry-
binės destrukcijos ciklas turi su žmogaus klestėjimu? 

Ar tikrai ši nesikeičianti sistema labai prisideda prie klestėjimo? 
Ar nėra ribos, ties kuria „gana“ reiškia „gana“, ir mes paprasčiausiai 
turėtume nustoti tiek daug gaminti ir vartoti?

Vienas dalykų, kuris neleidžia, kad tai įvyktų, neabejotinai yra 
pačios sistemos struktūrinis pasikliovimas ilgalaikiu augimu. Būti-
nybę parduoti daugiau prekių, nenutrūkstamai atsinaujinti, stimu-
liuoti vartojimo paklausą skatina augimo siekimas. Tačiau ši būti-
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nybė dabar yra tokia stipri, kad ji gali kenkti interesams, kuriems 
ji turėtų tarnauti.

Kūrybinės destrukcijos ciklai tampa dar dažnesni. Produktų 
gyvavimo laikotarpis staiga krinta, kai vartojimo prekių ilgaam-
žiškumas nebeplanuojamas, o senėjimas planuojamas. Kokybė ne-
gailestingai aukojama dėl kiekybės, didesniam našumui pasiekti. 
„Vienkartinio naudojimo“ visuomenė ne tiek vartojimo gobšumo 
pasekmė, kiek būtina struktūrinė išlikimo sąlyga. Naujovės tapo 
įrankiu, skatinančiu ekonominę plėtrą.

Tačiau tai nereiškia, kad naujovių diegimas visuomet yra des-
truktyvus ar kad kūrybiškumas yra iš esmės blogas. Visai priešin-
gai kūrybinė dvasia praturtina mūsų gyvenimą. Jos potencialas tai 
daryti jau buvo parodytas. Šalininkai nurodo gana tiksliai, kokią 
naudą žmogui gali atnešti kūrybinė verslininkystė, pavyzdžiui, pa-
žanga medicinos moksle, kuri įnešė savo indėlį padidindama ilga-
amžiškumą, arba didžiulė patirties įvairovė, kuri dabar prisideda 
prie šiuolaikinės gyvenimo kokybės.22

Tačiau mes taip pat negalime matyti naujovės, kaip išimtinai 
neutralios struktūrinėje dinamikoje, veikiančioje per kapitalizmą. 
Čia yra dar kažkas giliau įsišaknijęs, siekiantis tvirtai uždaryti mus 
augimo cikle. Nuolatinė naujovių gamyba įmonėms būtų nedide-
lės vertės, jeigu nebūtų naujovių vartojimo rinkos namų ūkiuose. 
Šios paklausos egzistavimo atpažinimas ir jos prigimties supratimas 
yra labai svarbūs.

Socialinė logika
Turbūt nėra stebėtina, kad naujovių troškimas glaudžiai susijęs 

su vartojimo prekių simboliniu vaidmeniu mūsų gyvenimuose. Jau 
buvo minėta (4 skyriuje), kad materialinės žmogaus darbo prekės 
sukuria galingą „prekių kalbą“, kuria mes naudojamės bendrau-
dami vienas su kitu: įsigyta prekė gali „byloti“ ne tik apie jos sa-
vininko socialinę padėtį, bet ir apie tapatybę, socialinius ryšius, o 
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dovanos gali „byloti“ apie mūsų jausmus vienas kitam, su šeima 
susijusias viltis ir mūsų svajones apie gerą gyvenimą.23 

Žinoma, materialiniai daiktai yra būtini mūsų pagrindinių 
poreikių maisto, būsto, apsaugos patenkinimui. Jų vaidmuo labai 
svarbus mūsų fiziologinei gerovei: sveikatai, gyvenimo trukmei, gy-
vybingumui. 

Bet daiktai nėra tik daiktai. Vartojimo produktai vaidina tokį 
vaidmenį mūsų gyvenime, kuris išeina už jų materialinio funk-
cionalumo ribų. Materialiniai procesai ir socialiniai poreikiai yra 
artimai tarpusavyje susiję per prekes. Daiktai siūlo gebėjimą pa-
lengvinti mūsų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Ir tiek, kiek 
jie pasiekia tą tikslą, tiek prisideda prie mūsų gerovės (3 skyrius). 

Vienas gyvybiškai svarbių psichologinių procesų yra tas, ką 
vartotojų tyrinėtojas Russ‘as Belk‘as vadina cathexis („objekto žave-
sys“) tai prisirišimo procesas, kuris verčia mus galvoti (ir net jausti) 
apie materialinę nuosavybę kaip „savęs pratęsimą“.24 Šis procesas 
akivaizdus visur: mūsų santykiuose su namais, automobiliais, dvi-
račiais, drabužiais, knygomis, kompaktinių diskų ar skaitmeninių 
video diskų kolekcijomis, foto nuotraukomis. 

Prisirišimas prie materialinių daiktų kartais gali būti toks stip-
rus, kad jų netekus patiriamas netekties ir praradimo jausmas. 
„Tuščios rankos tvirtai spaudžia absurdiškus turtus, nes jie yra 
jungtys gyvenimo grandyje. Be jų esame tikrai pasimetę“, tvirti-
na rinkos guru Ernest‘as Dichter‘is knygoje „Troškimų strategija“ 
(angl. The Science of Desire).25

Kai kurie tų prisirišimų yra trumpalaikiai. Jie įsiliepsnoja aki-
mirksniu, susidūrus su naujovėmis ir taip pat staiga užgęsta, kai tik 
kas nors kitas patraukia mūsų dėmesį. Kiti išlieka visą gyvenimą. 
Kartais nuosavybė yra mūsų brangiausių prisiminimų ir jausmų 
prieglobstis. Jie leidžia mums atpažinti, kas yra šventa mūsų gyve-
nime ir atskirti tai nuo kasdieniškų dalykų. 

Tokios rūšies materializmas, nors galbūt su trūkumais, vis tik 
siūlo tam tikrą religinio nusiraminimo pakaitalą. Pasaulietiškame 
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pasaulyje, kai reikalai klostosi prastai, turėti tai, ko gali tikėtis, yra 
labai svarbu. Tuomet stresas šalinamas apsipirkimu.26 

Naujovės čia neabejotinai vaidina pagrindinį vaidmenį. Žino-
ma, pirmiausia naujovės visuomet perduoda informaciją apie soci-
alinę padėtį. Kaip daugiau nei prieš šimtmetį aiškino Thorstein‘as 
Veblen‘as, „išsiskiriantis vartojimas“ vyksta per naujoves. Dauge-
lį naujausių vartojimo reikmenų ir madų pirmiausia pasiekia tik 
turtingieji. Nauji produktai paprastai yra brangūs, nes jų nedaug 
pagaminama. Jie netgi gali būti sąmoningai pateikiami didesnėmis 
kainomis, kad pritrauktų tuos pirkėjus, kurie pajėgūs mokėti už 
savo socialinį išskirtinumą.27

Socialinis išskirtinumas skatina lenktyniavimą „neatsilikti nuo 
Džounsų“ arba „būti ne blogesniu už kitus“* sparčiai padidina pasi-
sekusių produktų paklausą ir palengvina masinę gamybą, paversda-
mas buvusias prabangos prekes prieinamas daugeliui. Ir pats turtas, 
ir didžiulė materialinių gėrybių įvairovė turi tam tikrą demokrati-
zacijos elementą. Tai leidžia vis daugiau žmonių atrasti savo socia-
linį tapatumą, ieškant patikimos vietos visuomenėje. 

Tikriausiai būtent šis materialinių daiktų „gausybės ragas“ ir jų 
vaidmuo nuolatinėse savęs paieškose yra tai, kas leidžia atskirti var-
totojų visuomenę nuo jos pirmtakų. Materialiniai žmogaus darbo 
produktai visuomet buvo pajėgūs suteikti simbolinę prasmę. Jie 
dažnai būdavo naudojami socialinio statuso nustatymui. Tik šiuo-
laikiškame pasaulyje ši materialinių produktų gausybė buvo taip 
giliai įtraukta į daugybę socialinių ir psichologinių procesų. 

Pasak kai kurių apžvalgininkų, šiuolaikinėje visuomenėje sim-
bolinis prekių vaidmuo yra naudojamas nagrinėti tokius gilius 

*  „Keeping up with the Joneses“ („neatsilikti nuo Džounsų“ arba „būti ne 
blogesniu už kitus“) – tai populiarus posakis daugelyje angliškai kalbančio pasau-
lio vietų, nurodant socialinio luomo ar materialinių gėrybių kaupimo etaloną. 
Nesugebėjimas „neatsilikti nuo Džounsų“ arba „būti ne blogesniu už kitus“ suvo-
kiamas kaip socialinio-ekonominio arba kultūrinio nepilnavertiškumo demons-
travimas (vertėjo pastaba).
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egzistencinius klausimus, kaip kas mes esame ir koks yra mūsų 
gyvenimo tikslas. Naujovės siūlo įvairovę ir malonumus, jos lei-
džia svajoti ir tikėtis. Jos padeda mums išsiaiškinti savo idealaus 
gyvenimo svajones ir troškimus, kartais padeda pabėgti nuo ne-
malonios gyvenimo realybės.28 

Būtent todėl, kad, nepaisant jų trūkumų, materialiniai daik-
tai yra patikimi mūsų svajonių ir troškimų tarpininkai, iš pirmo 
žvilgsnio atrodo, jog vartojimo kultūra vystosi puikiai. Antropo-
logas Grant‘as McCracken‘as teigia, kad vartojimo prekės nutiesia 
tiltą į mūsų aukščiausius idealus. Joms, žinoma, nepavyksta suteikti 
tikros prieigos prie tų idealų, tačiau nesėkmės atveju jos palieka 
atvirą poreikį ateities tiltams ir taip skatina mus pirkti daugiau. 
Vartojimo kultūra čia įsitvirtina būtent todėl, kad jai sekasi taip 
gerai žlugti!29 

Ir vėl labai svarbu prisiminti, kad ši dinamika jokiu būdu ne-
susilpnina mūsų sąryšio su materialinėmis gėrybėmis. Vartojimas 
mums taip pat yra gyvybiškai svarbus paprastuose materialiniuose 
dalykuose. Tai susiję su mūsų įprastu kasdieniniu išgyvenimu, taip 
pat ir su nuolatiniu lenktyniavimu, konkurencija dėl padėties vi-
suomenėje ir saviraiška. Tačiau tai yra tokia socialinė dinamika, o 
ne fiziologinis klestėjimas, kuri paaiškina, kodėl mūsų materialinių 
gėrybių troškimas yra toks nepasotinamas ir kodėl naujovės mums 
tokios svarbios.

Naujovės ir troškimas
Viliojantis dalykas atmesti tokią sistemą kaip patologinę. Psi-

chologas Philiph‘as Cushman‘as įrodinėjo, kad sureikšmintas sa-
vasis aš galiausiai yra „tuščias savasis aš“, kuris nuolat nori būti 
„pripildytas maistu, vartojimo prekėmis ir šlove“.30 

Tačiau svarbu suprasti, kad ši patologija nėra tik paprasčiau-
sias kokios nors žmogaus ydos rezultatas. Iš prigimties mes nesame 
naivuoliai, perdaug tingūs ar silpni, kad nepajėgtume pasipriešinti 



101

manipuliacinių reklamų įtakai. Priešingai, žmogaus kūrybiškumas, 
emocinis intelektas ir sugebėjimas greitai atgauti fizines ir dvasines 
jėgas, susidūrus su nelaime, yra matomi visur, net ir aiškiai patolo-
giško vartotojiškumo akivaizdoje. 

Iš šio tyrimo aiškėja, kad „tuščias savasis aš“ yra galingų sociali-
nių jėgų ir šiuolaikinės visuomenės tam tikrų instancijų produktas. 
Asmenys yra socialinių palyginimų valioje. Instancijos pasidavė 
vartotojiškumo siekimui. Ekonomika priklauso nuo vartojimo dėl 
savo išlikimo. 

Tikriausiai daugiausia iš visų pasakantis dalykas yra tobulas atiti-
kimas tarp nuolatinio naujovių vartojimo namų ūkiuose ir nuolatinės 
naujovių gamybos įmonėse. Nuolatinis „tuščio savojo aš“ troškimas 
yra puikus papildymas pastovioms verslo siūlomoms naujovėms. Kū-
rybinis destruktyvumas skatina naujovių gamybą, o gamyba per kū-
rybinį destruktyvumą skatina vartotojų apetitą naujovėms. 

Šie du vienas kitą stiprinantys procesai yra būtent tai, ko rei-
kia augimui. Ekologijos ekonomistas Douglas‘as Booth‘as pastebi: 
„Naujovių, padėties visuomenėje siekiantis vartotojas ir monopoli-
jos siekiantis verslininkas susijungia kartu, kad suformuotų ilgalai-
kės ekonominės plėtros pagrindą.“31 

Tikriausiai nieko nuostabaus, kad šis nekantrumas nebūtinai 
atneša tikrą socialinę pažangą. Kartais (4 skyrius) jis net pakenkia 
gerbūviui ir lemia socialinį nuosmukį. Tam yra kelios gana aiškios 
priežastys. Viena iš jų yra ta, kad sistemą varo troškimas.

Sureikšmintas savasis aš atsiranda iš tuščio savojo aš baimės. So-
cialinis palyginimas varomas troškimo būti palankioje socialinėje 
padėtyje. Kūrybinį destruktyvumą persekioja baimė likti paskuti-
niam lenktynėse dėl vartotojų rinkų. Klestėk arba mirk, – tokia 
džiunglių taisyklė. Taip pat yra ir vartotojų visuomenėje. Čia kartu 
susijungia žmogaus prigimtis ir valdymo sistema ir užrakina mus į 
geležinį vartotojiškumo narvą. 

Tai nerimą kelianti liguista sistema. Kita vertus, ji veikia. Nuo-
latinis naujovių siekimas gali pakenkti gerovei. Tačiau sistema lieka 

Vartotojiškumo „geležinis narvas“
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ekonomiškai gyvybinga tol, kol jos likvidumas yra apsaugotas, ir 
vartojimas auga. Ji griūva, kai vienas iš jų stringa. 

Šis supratimas suteikia mums aiškiausią įžvalgą, pateikiant ti-
krai darnias gerovės formas. Turbūt pirmiausia ir svarbiausia, kad 
iššūkis priverčia mus formuoti kitokią ekonominę struktūrą (7 ir 
8 skyriai).

Tačiau aišku, kad šios užduoties nepakanka. Mes taip pat pri-
valome rasti kelią per institucinius ir socialinius suvaržymus, kurie 
mus uždaro į žlungančią sistemą. Ypač būtina nustatyti visuomenės 
vidinių pokyčių galimybes – pakeičiant vertybes, gyvenimo būdą, 
socialinę struktūrą. Tai išlaisvins mus nuo žalingos socialinės varto-
tojiškumo logikos (9 ir 10 skyriai). 

Tik per tokius pakeitimus galėsime „atsikabinti“ nuo augimo 
„kabliuko“, išsilaisvinti iš negailestingo naujovių srauto, kuris val-
do materialinių produktų vartojimą, ir vietoje to pasieksime ilga-
laikę gerovę galimybę klestėti nustatytose ekologinėse ir socialinėse 
ribose.
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„Naujas žaliasis 
pasaulinis kursas“

7

Nauja žalioji ekonomika suteiks augimui naujų jėgų, vėl parody-
dama pasauliui kelią į gerovę. Tai reiškia protingesnį, darnesnį 
pasaulio ekonomikos augimo būdą.

Achim‘as Steiner‘is, 2008 m. spalis1

Vienas iš labiausiai stulbinančių pasaulinės finansinės krizės, 
kilusios 2008 m., bruožų buvo sutarimas, kad būtina vėl pagyvin-
ti ekonominį augimą. Nuo Tarptautinio valiutos fondo (IMF) iki 
Jungtinių Tautų aplinkos programos (UNET) visos politinio spek-
tro politinės partijos tiek liberalios, tiek ir koordinuojamos rinkos 
ekonomikos reikalavo mechanizmų, kurie vėl paskatintų pirkėjus 
leisti pinigus ir duotų impulsą ekonominiam augimui.

Priežastis yra pakankamai aiški. Kai pinigų išleidimas sulėtėja, 
grėsmingai artėja didelis nedarbas. Žmonės netenka verslo ir pra-
randa darbą. Ir vyriausybė, kuri nesugeba tinkamai reaguoti, greit 
praras savo poziciją. Trumpuoju laikotarpiu moralinė būtinybė iš-
saugoti darbus ir užkirsti kelią bet kokiai tolesnei griūčiai yra ne-
nuginčijama.

Iš visų pusių girdėjosi garsus raginimas sugrąžinti ekonomiką 
„atgal į augimo kelią“. Ir tai nebuvo tik raginimas padidinti BVP. 
Tai buvo gana aiškus kvietimas skatinti vartojimo augimą: susigrą-
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žinti vartotojo pasitikėjimą ir skatinti išleisti pinigus pagrindinėse 
prekybos gatvėse. Tai buvo daugiau ar mažiau vieningas kvietimas 
vėl įkvėpti dinamiką, aprašytą 6 skyriuje, t. y. dinamiką, kuri toliau 
tęs nedarnų ekonominį našumą.

Tie, kurie buvo linkę abejoti sutarimo nauda, buvo greitai 
pasmerkiami kaip ciniški revoliucionieriai arba naujų techno-
logijų priešininkai. „Mes nepritariame antikapitalistams, kurie 
mato ekonominę krizę kaip šansą primesti savo socialistinę ar 
ekofundamentalistinę utopiją, skelbė laikraštis The Independent 
on Sunday 2008 m. pabaigoje. Daugelis mūsų šioje šalyje džiau-
giasi ilgu ir teikiančiu pasitenkinimą gyvenimu liberalaus kapita-
lizmo dėka: mes netrokštame gyventi jurtose valdant darbininkų 
taryboms“.2

Šiam keistai atrodančiam baubui kabant virš mūsų, pirkėjų pa-
sitikėjimo skatinimas siekiant pagyvinti pinigų leidimą pagrindi-
nėse prekybos gatvėse atrodo kaip neapgalvotas žingsnis. O brolžu-
diškas karas vyksta ginčijantis, kaip to pasiekti.

Šis skyrius paaiškina kai kuriuos iš tokių argumentų. Ypač 
jis pabrėžia tarptautinį sutarimą dėl labai paprastos idėjos. Eko-
nomikos atstatymas reikalauja investicijų. Perėjimas prie mažų 
anglies išmetimų visuomenės taip pat reikalauja investicijų. Pa-
imkime šiuos du dalykus ir sukurkime bendrą investicijų pake-
tą, teikiantį keleriopą naudą. „Žaliasis stimulas“ turi potencialą 
išsaugoti darbo vietas ir atgaivinti ekonomiką per trumpą laiką, 
suteikti energetinį saugumą ir technologines inovacijas per vidu-
tinį laikotarpį ir užtikrinti darnią ateitį mūsų vaikams ilgalaikėje 
perspektyvoje.

Nors ši idėja yra labai išmintinga, numatyta „žaliausiųjų“ skati-
nimo priemonių paketo prielaida veda į ekonomikos grįžimą prie 
ilgalaikio vartojimo augimo sąlygų. Kadangi šios sąlygos nedarnios, 
yra sudėtinga išvengti išvados, kad ilgesniam laikotarpiui reikėtų 
dar ko nors. Apie tai mes šiek tiek kalbėsime kitame skyriuje. 
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Pasirinkimai augimo skatinimui
Yra keturi veiksniai, galintys paskatinti augimą. Bet nė vienas jų 

nėra be rizikos. Pirmąjį vargiai galima būtų vadinti paskata, nes tai 
yra tiesiog pasirinkimas „nieko nedaryti“. Jis aiškinamas tuo, kad 
atsižvelgiant į laiką ir paliekant ekonomiką likimo valiai, ji atsigaus 
pati. Nedarbas didės, bet tai sumažins darbo užmokestį ir prekių 
kainas, skatins daugiau vartoti ir didins darbo jėgos paklausą.

Šio pasirinkimo keblumas, nepaisant to, kad jis politiškai nepri-
imtinas, yra tas, kad, kol reikalai taisosi, gyvenimas iš tikrųjų gali 
pasidaryti labai sunkus, ypatingai neturintiems darbo. Dar blogiau, 
jeigu stebimos ilgalaikės darbo jėgos arba kapitalo rinkos tenden-
cijos, atsigavimo gali tekti laukti ilgai, kaip tai patyrė Japonija XX 
amžiaus dešimtajame dešimtmetyje.

Kitas pasirinkimas yra paklausos skatinimas per monetarinę plė-
trą. Taip vartojimo bumas buvo išlaikomas XX amžiaus dešimtaja-
me dešimtmetyje ir XXI a. pradžioje. Tai buvo gan logiškas žingsnis. 
Kreditų skatinimas didina įmonių investicinio kapitalo pasiekiamu-
mą ir tuo pat metu mažina vartotojų paskolos kainą. Mes jau matė-
me, kokie lemiami šie abu dalykai, palaikant vartojimą.3 

Tačiau lengviau prieinami ir pigesni kreditai taip pat suvaidino 
lemiamą vaidmenį, sukeliant pasaulinę finansų krizę (2 skyrius). 
Pavojus tas, kad daugelis išsivysčiusios ekonomikos šalių jau yra 
ties vartojamojo kredito įsiskolinimo riba ir taip pat susiduria su 
staigiai kylančia valstybinio sektoriaus skola. Bet koks tolesnis šių 
dalykų stūmimas peržengia finansinio atsargumo ribas. 

Palūkanų normų mažinimas taip pat mažina stimulą taupyti. Tuo 
metu, kai santaupų norma nusmuko, šis kelias, atrodo, bus įmo nių 
ir namų ūkių ekonominio atsargumo paskatinimas. Kaip matysime 
toliau, nors ir iškreiptai, tai gali veikti ir vardan atsigavimo. 

Trečiasis pasirinkimas yra įdėti daugiau pinigų į žmonių kiše-
nes, sumažinant mokesčius arba padidinant išmokas. Šiuo atveju 
pavojus tas, kad vyriausybė negali pakankamai kontroliuoti, kur šie 
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papildomi pinigai bus išleidžiami. Kai kurie jų gali būti išleisti im-
portinėms prekėms ir niekuo neprisidėti prie vietinio atsigavimo. 
Kai kurie jų gali tapti santaupomis. Bet kuriuo atveju nuosmukio 
metu žmonės yra daugiau linkę taupyti. Jeigu jūsų finansiniam sau-
gumui kyla pavojus, visai nebloga mintis šiek tiek pinigų atidėti 
ateičiai. Ironiška, tačiau didesnis taupymas tai paskutinis dalykas, 
ko vyriausybės nori, esant tokiai padėčiai, nežiūrint plačiai paplitu-
sio susirūpinimo dėl vartotojų įsiskolinimo lygio.

Tai yra tai, ką ekonomistas John‘as Maynard‘as Keynes‘as pava-
dino „taupymo paradoksu“. Įprastos atsargumo taisyklės visiškai 
pakeistos. Visiškai normalu, jei nuosmukio metu kiekvienas asmuo 
(ar įmonė) šiek tiek taupo. Bet, pasirodo, tai nėra gerai ekonomi-
kai, bent jau tokiai, kokia ji suformuota dabar. Padidėjęs taupymas 
toliau mažina pinigų leidimą pagrindinėse prekybos gatvėse, gilin-
damas ir ilgindamas nuosmukį.4

Kitas iššūkis mokesčių apkarpymų finansavimas. Tuo metu, kai 
mokesčių bazė jau smunka ir socialinės išlaidos (pavyzdžiui, apmo-
kant bedarbių pašalpas) kyla, tai gali būti padaryta tik padidinus 
valstybinio sektoriaus skolinimąsi. Daugelis įtikinėja, kad, jeigu jau 
ketiname giliau įbristi į skolas, tuomet galbūt ateityje tai turėtume 
daryti kokių nors svarbių investicijų forma.

Tai ketvirtojo pasirinkimo pagrindas klasikinė Keynes‘o valsty-
binių išlaidų programa. Labiausiai žinomas to pavyzdys buvo Fran-
klin‘o D. Roosevelt‘o 1930-ųjų naujasis vyriausybės politikos kursas, 
įgyvendintas tuo metu, kai pasaulis grūmėsi, stengdamasis išvengti 
Didžiosios depresijos. Šis naujasis kursas suteikė teisę gauti didžiules 
investicijas valstybinio sektoriaus darbams. Gal jis ir neturėjo trumpa-
laikio poveikio, kokio kai kas reikalavo. Faktiškai jis nepadėjo pasiekti 
visiško ekonominio atsigavimo per dvi pirmąsias Roosevelt‘o prezi-
dentavimo kadencijas. Tačiau jo ilgalaikis poveikis buvo didžiulis.5 

2008 m. Nobelio premijos ekonomikoje laureatas Paul‘as Kru-
gman‘as pabrėžė: „Naujasis kursas per Darbo pažangos adminis-
traciją (DPA) (angl. Works Progress Administration) puikiai padėjo 
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milijonams amerikiečių, parūpindamas jiems darbą ir valstybinį 
atlyginimą. Mes iki šiol važinėjame DPA pastatytais keliais ir lei-
džiame savo vaikus į DPA pastatytas mokyklas.“6 Nieko nuosta-
baus, kad buvo daug kalbama apie naująjį kursą finansinės krizės 
metu. Krugman‘as rėmė Keynes‘o tipo skatinimą, ekvivalentišką 4 
procentams JAV BVP.7 

Naujas žaliasis kursas
Įdomiausia šios temos variacija buvo kvietimas palaikyti Naują 

žaliąjį pasaulinį kursą. Jo šalininkai argumentavo, kad jei valsty-
binis sektorius ketina išleisti pinigus tam, kad vėl būtų pagyvinta 
ekonomika, ar nebūtų gerai investuoti juos ir į naujas technologi-
jas, kurių žinome, kad prireiks imantis spręsti XXI amžiaus aplin-
kos ir išteklių iššūkius? 

„Investicijos greit plūs atgal į ekonomiką, teigė Pavan‘as Sukd-
hev‘as, Vokietijos centrinio banko ekonomistas, vadovaujantis 
Jungtinių Tautų aplinkos programos (UNEP) Žaliosios ekonomi-
kos iniciatyvos tyrimui. Klausimas tik, ar jos eis į vakarykštę seną, 
trumpalaikę gavybos ekonomiką, ar į naująją žaliąją ekonomiką, 
kuri spręs naujus iššūkius, sukurdama ekonomines galimybes ir 
vargingiesiems, ir pasiturintiems.“8 

Iki 2009 m. pradžios atsirado tvirtas tarptautinis sutarimas, pa-
laikantis „žalio stimulo“ idėją. Atidus šių investicijų nukreipimas 
link energetinio saugumo, žemos anglies emisijos infrastruktūros ir 
ekologinės apsaugos suteiktų daug privalumų: 

•	 išteklių išlaisvinimas namų ūkių išlaidoms, produktyvus in-
vestavimas mažinant išlaidas energijai ir medžiagoms;

•	 priklausomybės nuo importų ir nesaugumo, būnant trapios 
energijos tiekimo geopolitikos įtakoje, mažinimas;

•	 užimtumo didinimas, plečiant „aplinkos industrijos“ sek-
torių;9

Keinsizmas ir „Naujas žaliasis pasaulinis kursas“
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•	 pažanga siekiant globalinio anglies mažinimo, būtino sie-
kiant stabilizuoti pasaulio atmosferą;

•	 vertingų ekologinių turtų apsauga ir mūsų gyvenamosios 
aplinkos kokybės gerinimas ateities kartoms.

Sutarimas taip pat buvo pasiektas dėl atitinkamų žaliojo stimu-
lo tikslų. Per 2008 m. Naujo žaliojo kurso grupė, kurios pagrindą 
sudarė JK verslo, žiniasklaidos ir nevyriausybinių organizacijų at-
stovai, pasiūlė, kad skatinančios išlaidos turėtų būti nukreiptos į 
klimato kaitą ir energetinį saugumą. Grupė iškėlė pasiūlymus žemų 
anglies išmetimų energetinei sistemai, kurioje „kiekvienas pastatas 
veiktų kaip jėgainė“, taip pat sugalvojo „anglies darbuotojų armi-
jos“, kuri suteiktų žmogiškuosius išteklius didžiulei aplinkos per-
tvarkymo programai, sukūrimą ir apmokymą.10

Vėliau tais pačiais metais Jungtinių Tautų aplinkos programos 
(UNEP) Naujas žaliasis pasaulinis kursas išplėtė išlaidų sritį, kad būtų 
įtrauktos investicijos į gamtinę infrastruktūrą darnųjį žemės ūkį ir eko-
sistemų apsaugą. Ekosistemos jau teikia pasaulio ekonomikai dešimtis 
trilijonų dolerių vertės paslaugas.11 Taigi, ekosistemų apsauga ir stipri-
nimas yra gyvybiškai svarbūs ekonomikos produktyvumui ateityje, sakė 
Jungtinių Tautų aplinkos programos atstovai. Jie taip pat ragino inves-
tuoti į švarias technologijas, darnųjį žemės ūkį ir darniuosius miestus. 

Skatinimo argumentai, nukreipti į energetiką ir anglies emisi-
jas, yra labai stiprūs. Pasaulio energetikos sistemų rekapitalizavimas 
į žemos anglies emisijos pasaulį bus didžiausias investicijų iššūkis 
per ateinančius 50 metų. Tarptautinė energetikos agentūra (angl. 
International Energy Agency, IEA) apskaičiavo, kad tarp 2010 ir 
2030 metų investicijų poreikis energetikai viršys 35 trilijonus JAV 
dolerių.12 Dalies šių investicijų pervedimas atsinaujinančiai energe-
tikai, žemų anglies išmetimų technologijoms ir energetikos efekty-
vumui vėliau galėtų duoti didžiulius dividendus.13 

Vokietijos centrinio banko ataskaitoje, išleistoje 2008  m. pa-
baigoje, nustatyta „žalioji maloni vieta“ išlaidoms ekonomikos 
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skatinimui, susidedančioms iš investicijų į energiją tausojančius 
pastatus, elektros tinklus, atsinaujinančius energijos šaltinius ir vi-
suomeninį transportą. „Viena iš priežasčių, kodėl „žalioji malonioji 
vieta“ yra patrauklus akcentas ekonomikos skatinimui, tai darbo 
intensyvumas daugelyje jos sektorių“, tvirtino bankas.14 

Masačiusetso universiteto Politinės ekonomikos tyrimų institu-
to atlikti tyrimai palaiko šią nuomonę. Institutas nustatė šešias pri-
oritetines investicijų sritis: pastatų modernizavimas, masinis tran-
zitas / krovinių vežimas geležinkeliu, išmanusis elektros energijos 
tinklas, vėjo energetika, saulės energetika ir naujos kartos biologi-
nis kuras. Autoriai paskaičiavo, kad išleidus 100 milijardų dolerių 
šiems tikslams per dvejus metus būtų sukurta du milijonai naujų 
darbo vietų. Kita vertus, ta pati pinigų suma, paskirta namų ūkių 
išlaidoms, sukurtų tik 1,7 milijono darbo vietų, o skirta naftos pra-
monei mažiau nei 600 000 darbo vietų.15 

Darbo vietų kūrimo strategijos
Pakartoti kitur, šie duomenys suteikia labai svarbias įžvalgas 

apie tinkamą požiūrį į ekonomikos atsigavimą. Darbo vietų su-
kūrimas yra vienas pagrindinių ekonomikos skatinimo programos 
tikslų. Ekonomikos atstatymui svarbus ne tik darbo vietų kūrimas, 
bet ir pats užimtumas (3 skyrius). 

Suvokimas, kaip geriau išsaugoti darbą, yra gyvybiškai svarbus. 
Galimos kelios strategijos, įskaitant tiesioginį darbo vietų kūrimą 
valstybiniame sektoriuje, finansinę užimtumo skatinimo paramą 
konkrečiuose sektoriuose arba netiesioginį darbo vietų palaikymą 
per paklausos skatinimo priemones. 

Užimtumas valstybiniame sektoriuje buvo privilegijuotas Roo-
sevelt‘o Naujajame kurse. Neskaitant akivaizdžios socialinės nau-
dos suteikiant darbus, valstybinio sektoriaus užimtumas siekia 
savo „pelno“ keliais būdais. Pirmiausia, yra nauda ekonomikai iš 
investicijų į produktyvią infrastruktūrą (pavyzdžiui, kelių statyba 
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Naujajame kurse). Be to, valstybinio sektoriaus darbo vietos suku-
ria dalį taip vadinamo „socialinio darbo užmokesčio“ vyriausybės 
išlaidų dalies grąžinimą namų ūkiams atlyginimų, sveikatos ir švie-
timo išmokų bei socialinių patarnavimų forma.16

Po 2008  m. krizės atsiradę skatinamųjų priemonių paketai 
buvo nukreipti į strategijų derinį. Tam tikri sektoriai gavo (ar pra-
šė) tiesioginės paramos iš vyriausybės kai kuriose šalyse. Savaime 
suprantama, didžiulė pinigų suma buvo skiriama kaip tiesioginė 
parama finansų sektoriui. Iki 2008 m. pabaigos visame pasaulyje 
buvo išleista maždaug 7 milijardai JAV dolerių laiduojant už neli-
kvidų turtą, rekapitalizuojant bankus ir siekiant atkurti pasitikėji-
mą finansų sektoriumi bei paskatinti kreditavimą (2 skyrius).

Tiesioginių atsigavimo paketų buvo taip pat prašoma (ir kartais 
pasiūloma) kituose sektoriuose. Labiausiai pastebima, kad automo-
bilių pramonė gavo tiesioginę paramą ir JK, ir JAV. JAV vyriausybė 
skyrė daugiau negu 23 milijardus dolerių, siekdama išgelbėti su-
vargusius gigantus General Motors ir Chrysler 2008 m. pabaigoje.17 
2009 m. pradžioje JK vyriausybė pažadėjo finansiškai garantuoti 
automobilių pramonės paskolas, sudariusias iš viso 2,3 milijardo 
svarų sterlingų. 

Turbūt keisčiausiai 2009  m. pradžioje, sekdami automobilių 
pramonės laidavimą, į JAV Kongresą, prašydami paramos, kreipėsi 
JAV pornografijos pramonės atstovai. „Amerikiečiai gali apseiti be 
automobilių ir panašių dalykų, bet jie negali apseiti be sekso“, tvir-
tino Larry Flynt‘as, žurnalo Hustler steigėjas.18 Be abejo, pateiktas 
daugiau dėl efektingo reklaminio triuko nei dėl rimto reikalavimo 
šis kreipimasis vis dėlto išryškina didelę finansinės krizės sukeltą 
netvarką, kuomet ir pažeidžiamas, ir ne toks pažeidžiamas verslas 
kreipėsi dėl tiesioginės paramos, kuri užtikrintų išlikimą.

Be tiesioginės paramos konkretiems sektoriams platesni fiskali-
niai skatinamųjų priemonių paketai buvo sukurti daugelyje valsty-
bių 2008 ir 2009 metais. Vienas iš pirmųjų Obamos administra-
cijos aktų buvo pristatyti fiskalinį skatinamųjų priemonių paketą, 
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ekvivalentišką 5 procentams JAV BVP (išdėstytą per dešimtmetį). 
Tai 2009 m. Amerikos atsigavimo ir reinvestavimo įstatymas (angl. 
American Recovery and Reinvestment Act 2009, ARRA). 787 milijar-
dų dolerių paketą sudarė apie 290 milijardų dolerių mokesčiams 
sumažinti ir beveik 500 milijardų „rūpestingų ir atidžiai suplanuo-
tų prioritetinių investicijų“. Jų tikslas buvo „sukurti ir apsaugoti 
3–4 milijonus darbo vietų, paskatinti ekonomikos augimą ir pra-
dėti jos transformavimą XXI a.“19

„Žaliosios ekonomikos“ atsigavimo
galimybės
Iš esmės kiekvienas šių skirtingų požiūrių į ekonomikos atgai-

vinimą galėtų turėti „žaliojo stimulo“ komponentą. Visuomeninio 
sektoriaus užimtumas galėtų būti aiškiai nukreiptas į „žaliuosius 
darbus“. Tiesioginė parama finansiniam sektoriui galėtų būti su-
jungta su sąlygomis, kad skolinimas būtų nukreiptas darnioms in-
vesticijų priemonėms užtikrinti. Sektoriniai laidavimai, tokie kaip 
tie, kurie buvo suteikti automobilių pramonei, galėtų būti teikiami 
su sąlyga, kad bus nukreipti į ekologiškesnę gamybą ir mažai an-
glies dioksido išskiriančias transporto priemones.20

Praktiškai mažai kas pasikeitė. Vis dėlto 2009 m. pradžioje fis-
kalinio skatinimo susiejimas su „žaliosiomis“ investicijomis buvo 
akivaizdžiai palaikomas. Kaip pastebėta HSBC pasaulinių tyrimų 
ataskaitoje (HSBC Global Research Report), tuo laikotarpiu „skati-
nimo spalva“ tapo žalia. Iš visų įsipareigojimų ekonomikos atkū-
rimo planams, kurie iki šiol sudarė beveik 2,8 trilijonus dolerių, 
436 milijardai dolerių (15,6 proc.) galėtų būti laikomi „žaliuoju 
skatinimu“ pagal HSBC analizę.21

Kaip aiškinama 7.1 lentelėje, žaliojo skatinimo mastas tarp šalių 
labai skiriasi. Kai kurios iš viso neturi žaliojo komponento, o kitos 
(ypač Kinija, ES šalys, Pietų Korėja) įtraukė žaliąsias investicijas, 
kurios sudarė didžiulę ekonomikos atsigavimo dalį. 

Keinsizmas ir „Naujas žaliasis pasaulinis kursas“
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Valstybė / 
regionas

Finansavi mas,
mlrd. dolerių

Laikotarpis
Žaliasis finan-

savimas,
mlrd. dolerių

Žaliojo fi-
nansavimo
procentas

Azijos ir Ramiojo vandenyno šalys

Australija
Kinija
Indija
Japonija
Pietų Korėja
Tailandas
Iš viso

26,7
586,1
13,7

485,9
38,1
3,3

1153,8

2009–12
2009–10

2009
2009–

2009–12
2009

2,5
221,3

12,4
30,7

266,9

9,3
37,8

0
2,6

80,5
0

23,1

Europa

ES
Vokietija
Prancūzija
Italija
Ispanija
JK
Kitos ES 
valstybės
Iš viso

38,8
104,8
33,7

103,5
14,2
30,4

308,7
634,2

2009–10
2009–10
2009–10

2009–
2009

2009–12

2009

22,8
13,8
7,1
1,3
0,8
2,1

6,2
54,2

58,7
13,2
21,2
1,3
5,8
6,9

2,0
16,7

Šiaurės ir Pietų Amerika

Kanada
Čilė
JAV EESA
JAV ARRA
Iš viso

31,8
4,0

185,0
787,0

1007,8

2009–13
2009

10 metų
10 metų

2,6

18,2
94,1

114,9

8,3
0

9,8
12,0
11,4

IŠ VISO 2796 436 15,6

7.1 lentelė. Žalieji ekonomikos skatinimo planų elementai, 2009 m. vasaris

Pastaba: EESA, 2008 m. Neatidėliotino ekonomikos stabilizavimo aktas (angl. Emergency Economic 
Stabilization Act, EESA)

Šaltinis: HSBC, 2009 m.
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„Žaliausias“ atkūrimo paketas buvo sukurtas Pietų Korėjoje, kurioje 
daugiau kaip 80 procentų skatinimo lėšų buvo nukreipta aplinkos tiks-
lams. Finansavimas buvo skiriamas keturioms pagrindinėms sritims:

•	 gamtosaugai (mažai anglies dioksido išskiriančioms transporto 
priemonėms, švariai energijai ir perdirbimui);

•	 gyvenimo kokybei (žaliajai kaimynystei ir gyvenamiesiems na-
mams);

•	 aplinkos apsaugai (įskaitant apsaugą nuo potvynių); 
•	 infrastruktūrai (IT ir žaliesiems transporto tinklams).

Buvo numatyta, kad poveikis užimtumui apims 960 000 darbo 
vietų sukūrimą per ateinančius ketverius metus. Įdomus dalykas, 
kad vyriausybė mato savo žaliąjį naująjį kursą pastatydama Pietų 
Korėją XXI a. ekonomikos priešakyje. Paskelbdamas paketą sausio 
6 d., Pietų Korėjos Ministras Pirmininkas Han’sas Seung-soo pasa-
kė: „Mes esame dar neturinčioje precedento pasaulinėje ekonomi-
nėje krizėje. Mes privalome neatidėliodami reaguoti į tai... Naujas 
žaliasis kursas suteiks tai. Pasaulinė XXI a. aplinka jau čia, ir mes 
rasime naujus augimo variklius šiai erai.“22 

Didžiausias žaliųjų skatinimo priemonių įsipareigojimų lygmuo 
atėjo per Amerikos atsigavimo ir reinvestavimo įstatymą (ARRA). 
Pagal bendrovės HSBC pasaulinius tyrimus (angl. HSBC Global 
Research) apie 94 milijardai dolerių (12 procentų) bendro 787 
milijardų dolerių stimulo galėtų būti apibūdinami kaip žaliosios 
skatinimo priemonės. Tai sudarytų 26 milijardus dolerių žemos 
ang lies emisijos energijai (daugiausia atsinaujinantiems energijos 
šaltiniams), 27,5 milijardo dolerių energijos efektyvumui pasta-
tuose, 4 milijardai dolerių mažai anglies dioksido išskiriančioms 
transporto priemonėms, apie 10 milijardų dolerių geležinkeliams 
ir 11 milijardų dolerių elektros tinklų atnaujinimui.23 

Net ir šitie įsipareigojimai galbūt buvo per maži. Bendras 2,8 
trilijono dolerių įsipareigojimas, nurodytas HBSC ataskaitoje, tuo 
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metu sudarė truputį daugiau nei 5 procentus pasaulinio BVP (55 
trilijonai dolerių). Paskirstymas per trejus ar panašiai įsipareigoji-
mų programų metus reikštų, kad tai sudarytų apie 1,5 BVP pro-
cento stimulo. Tačiau šių įsipareigojimų žaliasis komponentas tesu-
daro mažiau negu ketvirtį pasaulinio BVP procento.24

Palyginus su Kriugman‘o 4 procentų stimulo pasiūlymu arba 
2–3 procentų išteklių verte, kurių reikėtų sėkmingam perėjimui 
prie žemos anglies emisijos visuomenės, to paprasčiausiai gali būti 
per mažai. Grantham‘o instituto 2009 m. pradžios ataskaitoje buvo 
sakoma, kad žaliosios išlaidos turėtų sudaryti bent 20 procentų iš 4 
procentų skatinimo paketo. JK darnaus vystymosi komisija (DVK) 
nuėjo dar toliau, įrodinėdama, kad žaliosioms išlaidoms turėtų būti 
skiriama bent 50 procentų iš 4 procentų stimuliavimo paketo.25

Tačiau nieko panašaus nėra kilę iš biudžeto skatinimo įsiparei-
gojimų išsivysčiusios ekonomikos šalyse. Nepaisant to, ginčas dėl 
svaraus žaliojo skatinimo išlieka stiprus. Daug aukštesnis investi-
cijų lygmuo yra aiškiai būtinas, jei norime pasiekti klimato kaitos 
tikslus ir apsisaugoti nuo energijos stygiaus. 

Taip pat yra tikimybė, kad bendros atkūrimo išlaidos be žaliojo 
akcento statytų darnumą į pavojų. Pavyzdžiui, investicijos į kelių 
statybą galėtų būti tinkamas būdas apsaugoti darbo vietas ir pa-
skatinti ekonominį aktyvumą. Tačiau tai nevestų į žaliąjį augimą. 
Priešingai, visai įmanoma, kad skatinančios investicijos į didelės 
anglies emisijos infrastruktūrą užkirstų kelią vėliau pasiekti tiksli-
nius ekologinius rodiklius. JAV skatinimo paketas apėmė 27 mili-
jardus dolerių naujiems keliams, užgoždamas daug mažesnę sumą, 
skirtą mažai anglies dioksido išskiriančioms elektra arba vandeniliu 
varomoms transporto priemonėms. 

Bene įspūdingiausia, kad fiskalinis skatinimas, skirtas bendram 
išlaidų pagrindinėse prekybos gatvėse padidinimui, gali turėti vi-
siškai ydingus padarinius. Net jei pavyktų padidinti vartojimą, 
požymiai rodo, kad namų ūkiai yra tiek pat linkę arba taupyti pa-
pildomas pajamas, arba jas išleisti nevietinėms prekėms ir paslau-
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goms, tad nėra būdo nukreipti tas išlaidas į mažos anglies emisijos 
rezultatus.26

Trumpai tariant, yra aiškūs argumentai teigti, kad į žaliąsias in-
vesticijas ir žaliuosius darbus būtų žiūrima ne kaip į marginalinį 
bendrų paketų papildymą, nedidelį įprastų paketų priedą, bet kaip 
į svarbiausią ekonomikos atkūrimo elementą. Tokių išlaidų nauda, 
atrodo, bent jau tiek gera, kiek ir įprastų skatinimo priemonių. 
Ir žaliosios investicijos yra absoliučiai būtinos, kad būtų pasiekti 
darnumo tikslai.

Atgaivinimo finansavimas
Bet koks ekonomikos atgaivinimo priemonių paketas, juo la-

biau toks didelis, koks yra aptariamas pirmiau, kelia klausimą, kaip 
tai turėtų būti apmokėta. Vienas žaliojo skatinimo privalumas tas, 
kad jis siūlo ekonomikai tiesioginių finansinių įplaukų galimybę. 
Tokios įplaukos turi įvairias formas. Daugiausia jos atsiranda kuro 
arba išteklių taupymo pavydalu. Pavyzdžiui, paprastos priemonės 
pagerinti vietinio būsto energijos efektyvumą atsiperka per mažiau 
kaip dvejus metus. 

Kai kurios tokios įplaukos atitenka tiesiogiai vyriausybei ir dėl 
to gali padengti finansines išlaidas skatinimo priemonėms. Tiesio-
ginės įplaukos apima kuro išlaidų taupymą vyriausybei, taip pat ir 
valstybinių išlaidų taupymą, atsirandantį iš sumažintų išlaidų svei-
katos apsaugai, mažesnių transporto grūsčių ir mažesnės taršos. Kai 
kurių šių išlaidų internalizavimas, pavyzdžiui, per anglies emisijų 
kainą, galėtų padidinti šių tiesioginių įplaukų į vyriausybės iždą 
matomumą (11 skyrius).

Kai kurios įplaukos atitenka greičiau verslui ir namų ūkiams nei 
vyriausybei. Nuosmukio metu čia yra aiškus nacionalinis suintere-
suotumas, nes jos padidina namų ūkių pajamas ir sumažina spau-
dimą įmonėms. Tačiau tai taip pat kelia klausimą, kur vyriausybė 
ras finansavimą. 

Keinsizmas ir „Naujas žaliasis pasaulinis kursas“
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Aiškiai pastebima keinsizmo prielaida yra ta, kad fiskalinis sti-
muliavimas finansuojamas didinant valstybinę skolą (deficitinis 
finansavimas). Tai pateisinama, nes tokios išlaidos stimuliuoja au-
gimą per „daugiklio“ efektą.27 Augant vartojimui (ir pajamoms) 
dabartyje, vyriausybės gali išmokėti skolą per didesnes mokestines 
pajamas ateityje.

Vis dėlto yra priežasčių nuogąstauti dėl tokio argumentavimo 
pagrindimo. Viena jų yra ta, kad esamos valstybinės skolos jau 
yra didelės. Tokios padėties gilinimas, ypač jeigu tai pasiekta per 
didesnę išorinę skolą, vėliau gali brangiai kainuoti.28. Atsigauti 
nuo greitai augančios nacionalinės skolos gali prireikti dešimt-
mečių. 

Be to, taip pat dar yra įprastų skolų rinkų „prisotinimo“ klau-
simų su realia perspektyva, kad kai kurios vyriausybės nebeturės 
galimybių finansuoti įprastus įsiskolinimus.29 

Taigi, yra svarios priežastys rimtai apsvarstyti kitus finansavimo 
būdus. 

Žaliosios obligacijos yra vienas tokių būdų. Tai obligacijų išlei-
dimas, tiesiogiai susietas su investicijomis į technologijų, pasižy-
minčių mažu anglies išmetimu (arba žaliąsias) diegimą. Ši mintis 
įdomi dėl įvairiausių priežasčių. Pirmiausia aišku, kad daugelis to-
kių investicijų siūlo didelį pelną, kol namų ūkių įprastų santaupų 
mechanizmų pelnas nyksta.

Tinkamų santaupų mechanizmų nebuvimas yra ypatingai žlug-
dantis, kai namų ūkių polinkis taupyti galiausiai atsiranda netgi 
liberalios rinkos ekonomikoje. Keynes‘o „taupymo paradoksas“ yra 
žlugdantis vyriausybės politiką, kurios tikslas yra skatinti žmones 
išleisti pinigus. Tačiau tokiais laikais vietoje priešinimosi žmonių 
natūraliam apdairumui yra geriau užtikrinti tvirtus ir patikimus 
taupymo mechanizmus tokia forma, kuri galėtų tapti skatinančio 
finansavimo pagrindu. Vartotojų tyrimai rodo, kad žmonės yra pa-
siryžę ne tik pakeisti savo gyvenimo stilių, kad būtų „žalesni“, bet 
taip pat pakeisti ir savo investicinius sprendimus.30
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Apibendrinant reikėtų pasakyti, kad žaliosios obligacijos pa-
teikia diferencijuotą taupymo produktą, kai polinkis taupyti yra 
didelis ir įprastinių obligacijų rinkos prisotintos; taip veikdamos 
jos įdeda investicijų lėšas tiesiogiai į žaliąjį atkūrimą. Vis dėlto bet 
kokių obligacijų išleidimas padidina valstybinio sektoriaus skolą 
tuo metu, kai ji jau yra didelė. Taigi, prireiktų kitų mechanizmų 
atlygiams iš valstybinio sektoriaus investicijų atgauti. Trumpai ta-
riant, čia turime du pasirinkimus.

Vienas jų finansinės kontrolės sugriežtinimas egzistuojančių 
arba naujų vietinių ar nacionalinių mokesčių panaudojimas in-
vesticinių išlaidų atgavimui. Tikras Keynes‘o teorijos šalininkas at-
mestų tokią priemonę, bent jau kalbant apie trumpąjį laikotarpį, 
būtent dėl to, kad tai galėtų sustabdyti arba net visai panaikinti 
multiplikacijos efektą. Tačiau, nacionalinei skolai didėjant, neabe-
jotinai reikės iš naujo įvertinti ilgalaikį mokesčių bazės darnumą 
išsivysčiusios ekonomikos šalyse. Ekologinės mokesčių reformos 
idėja perėjimas prie aplinkos mokesčių turėtų būti šio svarstymo 
dalis. Prie to grįšime 11 skyriuje.

Antra, yra argumentų, rodančių, kad pati vyriausybė galėtų 
prisiimti su energetika susijusių aktyvų dalį. Šiuo atveju argu-
mentas nesiskiria nuo to, kuris yra naudojamas siekiant pateisin-
ti bankų perėmimą valstybės nuosavybėn. Visuomenė pagrįstai 
reikalauja pelno iš viešųjų investicijų, kad ir kur bebūtų nukrei-
piamos šios lėšos. Visuomeninių akcijų finansavimo argumentai 
energetikos sektoriuje yra ne mažiau stiprūs nei finansiniame 
sektoriuje.

Viena aišku: kad būtų pasiekti ilgalaikiai socialiniai tikslai ener-
getiniame sektoriuje, reikia novatoriško mąstymo ir kūrybinio po-
žiūrio į turto nuosavybę ir investicijų struktūrą. Žaliųjų skatina-
mųjų priemonių paketas tiesiog iškelia šiuos klausimus į pirmąją 
vietą. Prieš pasmerkiant tautą papildomiems valstybinio sektoriaus 
įsiskolinimo metams, neabejotinai labai svarbu ištirti visas finansa-
vimo galimybes daug išsamiau.

Keinsizmas ir „Naujas žaliasis pasaulinis kursas“
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Po atkūrimo
Iš esmės žaliojo skatinimo idėja turi daug privalumų. Investi-

cijos į perėjimą prie darnios ekonomikos yra gyvybiškai svarbios. 
Skatinimo išlaidų nukreipimas į tokias investicijas turi prasmę.

Skatinimo priemonės, kurios padeda mažiausiai pasiturintie-
siems, yra ypač sveikintinos. Nuosmukio metu skurdžiausieji neiš-
vengiamai patirs didžiausią smūgį ir jau dabar kenčia nuo kylančių 
maisto ir kuro kainų. Pajamų skirtumai Ekonominio bendradar-
biavimo ir plėtros organizacijos (OECD) šalyse didesni, nei jie 
buvo XX a. devintojo dešimtmečio viduryje.31 

Nelygi visuomenė yra sunerimusi visuomenė, per didelis polin-
kis į „pozicinį vartojimą“ mažai prisideda prie visuotinės laimės, 
tačiau labai prisideda prie nedarnaus išteklių naudojimo. Žaliasis 
naujasis kursas, vertas to vardo, aiškiai signalizuoja pokriziniam 
pasauliui, kad mes esame rimtai nusiteikę kovai su klimato kaita, 
užkertant kelią išteklių stygiui ir kuriant teisingesnę visuomenę.

Tuo pat metu aiški visų atkūrimo priemonių paketų, iškeltų per 
krizę, prielaida buvo ta, kad jie padės skatinti vartojimo augimą. 
Toliau bus dalijamos paskolos, vartotojai išlaidaus, verslas inves-
tuos ir toliau tieks naujus produktus, produktyvumas duos pelną ir 
mašinos ratai vėl ims suktis. Tokia keinsizmo logika.32 

Atkūrimas reiškia grįžimą prie įprastos padėties. Duokime im-
pulsą ekonomikos žiediniam srautui ir stebėkime jos augimą. Re-
zultatas (manant, kad jis veikia) bus visiškai nuspėjamas. Verslo 
inovacija (kuriamoji destrukcija) ir vartojimo paklausa (naujovių 
paieška) vėl varys vartojimą pirmyn. Kadangi nuo to priklauso už-
imtumas, nėra tikėtina, kad kam nors pavyktų ištrūkti iš šio rato. 
Mes grįžtame atgal prie 6 skyriuje identifikuotos struktūrinės akla-
vietės. 

Aišku, kad Naujojo žalio kurso šalininkai nesiūlo grįžti prie sta-
tus quo. JT aplinkos programa kviečia pereiti prie „transformacinio 
mąstymo“. Buvo raginama pereiti prie kitokio augimo ką Achim‘as 
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Steiner‘is, UNEP vykdomasis direktorius, vadino „žaliuoju augimo 
varikliu“. Bet tai vis tiek augimas. „Bet kokios valstybinės išlaidos 
turėtų būti nukreiptos taip, kad vietinės įmonės duotų naudos, o 
po to sukurti atlyginimai toliau kurtų išlaidas vartojimo prekėms ir 
paslaugoms“, įrodinėjo JK grupė.33

Ir dar, yra sudėtinga išvengti išvados, kad po ilgesnio laiko 
mums reikės kažko daugiau. Ekonomikos grąžinimas prie nuolati-
nio vartojimo augimo yra numatytoji keinsizmo prielaida. Tačiau 
dėl visų priežasčių, paminėtų ankstesniuose skyriuose, ši sąlyga iš-
lieka nedarni kaip niekada.

Dar nėra nuoseklios vizijos dėl ekonomikos, pagrįstos pasto-
viu vartojimo augimu, kuris pateiktų visišką atsiejimą. Sisteminiai 
augimo varikliai negailestingai stumia mus link dar nedarnesnio 
išteklių naudojimo. Būtinas kitoks stabilumo užtikrinimo ir užim-
tumo palaikymo būdas. Reikalinga kitokia ekonomikos struktūra 
ekologiškai apribotam pasauliui. Tai ta galimybė, prie kurios dabar 
linkstame.

Keinsizmas ir „Naujas žaliasis pasaulinis kursas“
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Pagal veikiančius makroekonominius principus augimas yra vie-
nintelis realus ir tikras atsakymas į nedarbą visuomenė yra už-
kibusi ant augimo kabliuko.

Douglas‘as Booth‘as, 2004 m.1

Atvirai kalbant, augimo dilema užklupo mus tarp noro palaiky-
ti ekonomikos stabilumą ir būtinumo neperžengti ekologinių ribų. 
Ši dilema kyla todėl, kad stabilumas, atrodo, reikalauja augimo, 
bet poveikis aplinkai didėja kartu su gamybinėmis apimtimis: kuo 
labiau auga ekonomika, tuo didesnis poveikis aplinkai, jei visi kiti 
dalykai yra vienodi.

Žinoma, kiti dalykai nėra vienodi. Ir vyraujančios pastangos 
išvengti dilemos remiasi būtent šiuo faktu. Ekonomikai augant, 
dalykai keičiasi. Vienas iš tokių dalykų yra technologinis efektyvu-
mas. Dabar visuotinai pripažįstama, kad technologinis efektyvu-
mas yra tiek ekonominio augimo rezultatas, tiek jį varančioji jėga. 

Šalininkai naudoja šį kapitalizmo bruožą sakydami, kad augi-
mas ne tik suderinamas su aplinkos tikslais, bet ir būtinas jiems 
pasiekti. Augimas skatina technologinį efektyvumą ir masto padi-
dėjimą. Visa, kas reikalinga pasiekti aplinkos tikslus, yra tai, kad 
efektyvumas peržengtų (ir toliau aplenktų) masto ribas.

Tačiau istoriniai šios strategijos sėkmės faktai neįtikinami. 
Pasaulinės emisijos ir išteklių naudojimas vis dar auga. Atidžiau 
panagrinėjus paaiškėjo, kad tariami anglies emisijos sumažėjimai 
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išsivysčiusios ekonomikos šalyse buvo tik skaičiavimo klaidos ir 
tarpvalstybinių prekybos sandėrių rezultatas. Augimas, kuris žūt-
būt reikalingas besivystančiose šalyse, iš esmės daugiausia yra ma-
terialinio pobūdžio. Technologinių pokyčių rikošeto efektai dar la-
biau padidina vartojimą. Trumpai tariant, efektyvumas neaplenkia 
masto ir nematyti jokių ženklų, kad taip vyktų.

Bet tai nereiškia, kad toks perėjimas nėra įmanomas. Priešingai, 
mes jau matėme, kaip mažai pastangų buvo skiriama tam, kad tai 
būtų pasiekta. Tačiau taip pat yra akivaizdžiai aišku, kad nepasiek-
sime didelės pažangos nekonfrontuodami ir su ekonomine struk-
tūra, ir su socialine logika, kurios uždaro mus į vartotojiškumo 
„geležinį narvą“.

Kitame skyriuje kalbėsime apie socialinę logiką. Čia susitelk-
sime ties ekonomine struktūra. Ypatingai nagrinėsime kitokios 
makroekonomikos būtinumą.2 Tokios, kurioje stabilumas nebepa-
sikliautų nuolat didėjančiu vartojimo augimu, kurioje ekonominė 
veikla neperžengtų ekologijos masto ribų, kurioje mūsų gebėjimai 
klestėti, neperžengiant ekologinių apribojimų, taptų pagrindiniu 
kūrimo principu ir esminiu sėkmės kriterijumi.

Įdomu, kad tokia makroekonomika iki šiol dar neegzistuoja. 
Mūsų nuolatinis bet kokių siūlomų galimybių, išskyrus aukonomi-
nį augimą, atmetimas yra daugiau nei keistas. Pagaliau, juk John‘as 
Stuart‘as Mill‘as, vienas iš ekonomikos kūrimo tėvų, galiausiai pri-
pažino tiek būtinybę, tiek ir patrauklumą judėti link „nuolatinės 
kapitalo ir turto būsenos“, sakydamas, kad tai „nereiškia tolesnio 
žmogaus tobulėjimo nebuvimo“.

Ir nors Keynes‘o makroekonomika daugiausia domėjosi išmin-
tingo augimo sąlygomis, jis taip pat numatė laiką, kada „ekono-
minė problema“ būtų išspręsta ir mes „pirmiausia skirtume savo 
tolesnes pastangas ne ekonominiams tikslams.“3 

Nuo to laiko, kai Herman‘as Daly pateikė tokius įtikimus ar-
gumentus „stabilios valstybės ekonomikos“ naudai, praėjo dau-
giau nei trys dešimtmečiai. Šiai ekonomikai jis nustatė ekolo-
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gines sąlygas, išreikštas pastoviomis fizinio kapitalo atsargomis, 
palaikomomis mažu medžiagų naudojimu neperžengiančių rege-
neracinių ir asimiliacinių ekosistemų galimybių. Pasak H. Da-
ly‘o, bet kas, kas tai ignoruos, galiausiai suardys ekonominės 
veiklos pagrindus.4 

Reikia pripažinti, kad ši terminologija nėra tokia lengva ekono-
mistams, kurie išmokyti kalbos, kurioje dar retai minimi gamtiniai 
ištekliai ar ekologiniai apribojimai. Ir tai yra viena iš priežasčių. 
Ekonomika, ypač makroekonomika, ekologiniu atžvilgiu yra ne-
raštinga.

H. Daly‘o novatoriškas darbas suteikia tvirtą pagrindą, kuris 
leidžia tai ištaisyti. Tačiau, ko iki šiol pasigendame, tai gebėjimo 
šiomis sąlygomis sukurti ekonominį stabilumą. Neturime jokio 
modelio, kaip įprasti makroekonomikos elementai (gamyba, var-
tojimas, investicijos, prekyba, pagrindinis kapitalas, viešosios išlai-
dos, darbo resursai, pinigų atsargos ir t. t.) veikia, kai kapitalas 
nekaupiamas. Mes neturime modelių, kaip sistemingai paaiškinti 
mūsų ekonominę priklausomybę nuo ekologinių kintamųjų, tokių 
kaip išteklių naudojimas ir ekologinės paslaugos.

Nors ekonomistams tai yra neįprasti tikslai, šio skyriaus tikslas 
parodyti, kad jie yra ne tik reikšmingi, bet ir įgyvendinami. Iš tikrų-
jų šis kvietimas kurti tvirtą, ekologiškai raštingą makroekonomiką 
yra vienintelė svarbiausia šioje knygoje pateikiama rekomendacija. 

Makroekonomikos pagrindai
Makroekonomika tai bauginančiai skambantis terminas jos ne-

išmanantiems. Tačiau pagrindiniai dalykai gali būti išdėstyti pa-
kankamai paprastai. Pagrindinė makroekonomikos kintamoji, dėl 
kurios, taip sakant, ir kyla visas triukšmas tai BVP. Ar jis nusipelnė 
vietos ekologiškoje makroekonomikoje, yra atviras klausimas. Bet 
tai yra esminis elementas makroekonomikos abėcėlėje. Tad būtų 
naudinga trumpai išdėstyti kai kuriuos jo ypatumus. 
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Apskritai kalbant, BVP yra ekonomikos „užimtumo“ matavimo 
vienetas. Visa, ką jis daro, tai susumuoja trim skirtingais būdais 
ekonominę veiklą, vykstančią tam tikrose geografinėse ribose, pa-
prastai valstybėje.

Pirmasis šių trijų skaičiavimų, kurį jau apibūdinome 1 skyriuje, 
tai suma visų „galutinių“ išlaidų (E) prekėms ir paslaugoms ekono-
mikoje. Šios išlaidos apima vartojimo išlaidas (C), vyriausybės iš-
laidas (G), bendrąsias investicijas į pagrindinį kapitalą (I) ir grynąjį 
eksportą ( X ).5 Matematiškai galėtume užrašyti taip: 

   
E = C + G + I + X       (1)

Tam, kad galėtume išleisti, mes turime gauti pajamų. Antrasis 
BVP skaičiavimas matuoja šias pajamas. Tai daroma sudedant visus 
analizuojamo ekonominio vieneto darbo užmokesčius ir dividendus 
(įskaitant pelną ir rentą). Šios pajamos yra (tiesiogiai ar netiesiogiai)6 
gaunamos iš produkcijos, kurią sukūrė visos ekonomikos gamybi-
nės veiklos rūšys. Trečiasis BVP skaičiavimas įvertina šią produkciją 
kaip gamybinių įmonių „pridėtinę vertę“.

Taigi, pirmasis BVP skaičiavimo tipas (E) parodo mums, kiek 
žmonės ir vyriausybė išleidžia arba investuoja. Tai kartais vadinama 
visumine paklausa. Antrasis pajamų skaičiavimo tipas (pajamos) pa-
rodo mums, kiek žmonės uždirba, ir trečiasis produkcijos skaičiavi-
mas mums pasako, kiek vertės pagamina įmonės. Antrasis ir trečiasis 
skaičiavimo būdai kartais vadinami visumine pasiūla (Y). Sakoma, 
kad ekonomika yra darni, kai visuminė paklausa lygi visuminei pa-
siūlai. Tai yra, kai išlaidos lygios pajamoms, arba matematiškai, kai:7

   
Y = C + G + I + X      (2)

Iškart atkreipiu dėmesį, kad tokiame BVP vertinime viskas yra 
šabloniška. Tiesiogine prasme BVP - tai įvairių veiklos rūšių mata-
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vimo vienetas. Jis nepateikia aiškaus normatyvinio vertinimo apie 
šių veiklos rūšių prigimtį. Kita vertus, netiesiogiai jis jau pateikė 
kai kuriuos normatyvinius vertinimus. Pirma, skaičiuodamas tik 
piniginę ekonomikoje mainomų daiktų vertę, ir antra, tariant, kad 
visos šios piniginės vertės yra ekvivalentiškos. 

Šitie netiesioginiai vertinimai buvo pretekstas kritikai, kilusiai 
prieš BVP. Už rinkos ribų vyksta daugelis dalykų, kurie atsiranda 
dėl ekonominės veiklos arba daro jai poveikį. Kai kurie jų yra tei-
giami dalykai, tokie kaip namų ūkio darbo, slaugos arba savanoriš-
ko darbo vertė. Kiti yra neigiami, tokie kaip ekologinė arba soci-
alinė žala dėl ekonominių veiklos rūšių.8 BVP, pavyzdžiui, nerodo 
jokio dėmesio taršos ar gamtinių išteklių išeikvojimo keliamai žalai 
sveikatai ar aplinkai.

Priešingai, įvairūs dalykai yra įtraukti į BVP, pavyzdžiui, išlaidos 
dėl transporto grūsčių, naftos išpylimų ir išvalymo po automobilių 
avarijų, kurios, tiesą sakant, neprisideda papildomai prie žmogaus 
gerbūvio. Šios taip vadinamos „gynybinės išlaidos“ patiriamos dėl 
ekonominių veiklos rūšių, į kurias BVP taip pat atsižvelgiama tei-
giamai. Tačiau manyti, kad abi veiklos rūšių grupės prasmingai pri-
sideda prie ekonominio gerbūvio, būtų klaidinga. 

Bendresnė BVP kritika kyla dėl to, kad jis negali tinkamai įver-
tinti pakitimus aktyvų bazėje, netgi kai kalbama apie finansinius 
aktyvus. Bendrosios investicijos į pagrindinį kapitalą yra įvertintos. 
Tačiau pagrindinio kapitalo nuvertėjimas yra neįtraukiamas, ir to-
dėl BVP beveik visiškai nesugeba įvertinti 2 skyriuje identifikuotų 
įsiskolinimų. Galbūt mūsų požiūriu netgi dar svarbiau, kad šiame 
makroekonominiame įvertinime visiškai nėra gamtinio kapitalo 
(baigtinių išteklių ir ekosistemos paslaugų) nuvertėjimo.9

Šie nenormalumai sukėlė ilgalaikę įprastinio makroekonominio 
skaičiavimo kritiką. Situacijai ištaisyti buvo pateikta daugybė pasiū-
lymų gamtinių įvertinimų papildymui ir koregavimui. Pavyzdžiui, 
yra stiprus argumentas įtraukti kai kurį namų ūkio darbo, kapitalo 
(tiek žmogiškojo, tiek ir gamtinio) išeikvojimo koregavimo, išorinių 
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aplinkos ir socialinių išlaidų mažinimo ir gynybinių išlaidų įverti-
nimo bei panašių dalykų teikiamos naudos įvertinimą.10

Prie šių ekonominės politikos išvadų grįšime 11 skyriuje. Čia 
pagrindinis tikslas yra ištirti, kaip svarbiausi makroekonominiai 
kintamieji rodikliai yra susiję tarpusavyje. Pagrindinis elementas 
tame supratime yra balansas tarp pasiūlos ir paklausos ir šio balan-
so svarba darbo užimtumui. 

Paklausa daugiausia priklauso nuo žmonių ir vyriausybės išlei-
džiamų pinigų prekėms ir paslaugoms ekonomikoje. Kiek žmonės 
išleidžia, iš dalies priklauso nuo jų pajamų. Bet tai priklauso ir nuo 
to, kiek savo pajamų jie nutaria išleisti, o ne sutaupyti, ir kiek jie 
pasirengę pasiskolinti tam, kad išleistų. Šie dalykai savo ruožtu 
priklauso nuo žmonių pasitikėjimo ekonomika ir nuo jų ateities 
vilčių.11 

Įprastinėje makroekonomikoje pasiūla nustatoma pagal „gamy-
binę funkciją“, kuri parodo, kiek pajamų (Y) ekonomika sugeba 
duoti su bet kokiomis duotomis „gamybos veiksnių“ sąnaudomis. 
Svarbiausi gamybos veiksniai (įprastiniame modelyje) yra kapitalas 
(K) ir darbo jėga (L). Išeiga apskaičiuojama padauginus gamybos 
veiksnius iš jų „produktyvumo“. Apskritai kalbant, produktyvu-
mas apima technologinį efektyvumą, kuriuo sąnaudos transfor-
muojamos į išeigą.12

Kritikai tvirtina, kad tokia gamybos funkcijos forma yra netin-
kama, nes ji išvis nepateikia ekonomikai aiškios nuorodos į ma-
terialinę arba ekologinę bazę. Aišku, kad ir vartojimo prekės, ir 
pagrindinis kapitalas (pastatai ir įrengimai) apima materialinius 
išteklius. Tačiau prekių srautas ir pagrindinis kapitalas matuojami 
tik pinigine išraiška ir neturi jokios aiškios nuorodos į medžiagų 
srautus, reikalingus jiems sukurti.13 

Galima sukurti gamybines funkcijas, kurios turi aiškią nuorodą 
į medžiagas ar energetinius išteklius. Mes net galime įsivaizduoti 
gamybines funkcijas su ekologiniais apribojimais, pavyzdžiui, ga-
myba turi neperžengti tam tikro anglies emisijos biudžeto. Tai ir 
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yra tokie pakeitimai, kurių tikriausiai prireiks stipriai ekologinei 
makroekonomikai. Jie bus aptariami vėliau 2 priede.14 

Bet dabar įprastinė gamybos funkcijos forma yra pakankamai 
gera, kad būtų galima paaiškinti pagrindinį ryšį tarp pasiūlos ir 
paklausos. Iš tikrųjų mes galime pateikti net paprastesnę gamybos 
funkcijos formą, kurioje pajamos (Y) yra apskaičiuojamos kaip dar-
bo jėgos (L) ir darbo našumo (PL ) produktas. Tuomet turime: 

Y = PL × L      (3) 

Šioje gamybos funkcijoje priklausomybė nuo kapitalo, nuo 
technologinio efektyvumo ir nuo išteklių viskas vadinama darbo 
našumu. PL gali būti laikomas pajamų sumos, gautos (pavyzdžiui) 
per vieną darbo sąnaudų valandą, vidurkiu. PL pokyčiai laikui bė-
gant yra lemiami, nustatant, koks yra galimas augimas (Y padidė-
jimas). Faktiškai, jeigu darbo sąnaudos L nekinta, tuomet augimas 
nustatomas būtent pagal darbo našumo padidėjimą. 

Kai darbo našumas laikui bėgant didėja, kaip tai paprastai numa-
toma dėl technologinių patobulinimų, tuomet lieka vienintelis ke-
lias stabilizuoti gamybinę produkciją (Y) mažinti darbo sąnaudas (L) 
arba, kitais žodžiais tariant, pritarti tam tikram nepilnam užimtumui.

Kaip mes jau matėme (6 skyriuje), kai paklausa krinta, įmonės 
gauna mažiau pajamų, o dėl to prarandamos darbo vietos ir suma-
žėja investicijų. Sumažėjus investicijoms, sumažėja pagrindinio ka-
pitalo dydis, kuris, savo ruožtu, kartu su mažesnėmis darbo sąnau-
domis sumažina gamybinį ekonomikos potencialą. Išeiga mažėja, 
pinigų ekonomikoje mažiau, valstybinės pajamos taip pat mažėja, 
įsiskolinimas didėja ir sistema turi tendenciją tapti nestabilia. 

Tokia dinamika iš esmės yra priežastis, verčianti ekonomistą 
primygtinai tvirtinti, kad nenutrūkstantis augimas yra būtinas il-
galaikiam ekonominiam stabilumui. Tačiau, žinoma, ši prielaida 
nieko nedaro tam, kad būtų sumažintas susirūpinimas dėl ekologi-
nio poveikio. Mes vėl grįžtame prie augimo dilemos.

Ekologinė makroekonomika
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Minutėlei grįždami žingsnelį atgal, matysime, kad iš šios dile-
mos yra tik dvi išeitys. Viena sudaryti sąlygas darniam augimui, 
kita sudaryti sąlygas nuolatiniam augimo mažėjimui (neigiamam 
ekonominiam augimui). Bet kas kitas sukeltų arba ekonominį, 
arba ekologinį žlugimą. Dar pažvelgsime į nuolatinio augimo ma-
žėjimo atvejį. Tačiau pirmiausia grįžkime prie galimybės, kad ki-
toks augimo tipas gali išgelbėti mus nuo šios dilemos. 

„Augimo variklio“ keitimas
Padės mums čia ar nepadės kitoks „augimo variklis“, klausė 

Achim‘as Steiner‘is ir kiti. Ekologiniai ekonomistai jau keletą 
metų teikė panašius siūlymus. Pabrėždamas, kad „vis didesnis iš-
teklių vartojimas dabartinėje paradigmoje [savaime] yra augimo 
variklis“, Robert‘as Ayres‘as teigia, kad „reikalingas naujas augi-
mo variklis, kuris būtų pagrįstas neteršiančiais energijos šaltiniais 
ir siūlantis nematerialias paslaugas, neteršiančius aplinkos pro-
duktus“.15 

Panašias verslo modelių, pagrįstų produktų-paslaugų siste-
momis, vizijas siūlė ir kiti. Naujoje vyriausybinės darbo grupės 
ataskaitoje akcentuojamas tokių modelių potencialas sumažinti 
asmeninės nuosavybės reikalavimus, pagerinti finansinių išteklių 
panaudojimą ir sumažinti materialinį ekonomikos intensyvumą.16 

Iš tikrųjų tai vis dar yra apeliavimas į atsiejimą. Augimas tęsiasi, 
o išteklių intensyvumas (ir geriausiu atveju naudojimo apimtys) 
mažėja. Tačiau čia bent jau yra kažkas panašaus į planą, kaip tokia 
ekonomika galėtų atrodyti. Tai suteikia mums daugiau idėjų, ką 
žmonės perka ir ką verslas parduoda šioje naujojoje ekonomikoje. 
Jos pamatinė koncepcija yra dematerializuotų „paslaugų“, o ne ma-
terialių produktų, gamyba ir pardavimas. 

Svarbu pažymėti, kad tai negali būti tiesiog „į paslaugas orien-
tuotos ekonomikos“, kurios apibūdina kai kurių pirmaujančių ša-
lių ekonomikos vystymąsi. Didžiąja dalimi tai buvo pasiekta, kaip 
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matėme, sumažinus gamybą, toliau importuojant vartojimo prekes 
iš užsienio ir plečiant finansines paslaugas tam apmokėti.17 

Tai taip pat nebūtinai atrodo kaip šiuolaikinės ekonomikos pas-
laugų sektoriaus veikla. Kai tam priskirtas poveikis yra įvertintas 
tinkamai, paaiškėja, kad jis eikvoja ne mažiau išteklių nei gamy-
bos sektorius. Iš esmės rekreacijos ir laisvalaikio sektorius, vienas 
iš greičiausiai šiuolaikinėse ekonomikose augančių sektorių, turėtų 
būti pirmasis dematerializacijos kandidatas. Praktiškai jis atsakin-
gas maždaug už 25 procentus visų anglies emisijos „pėdsakų“.18 

Taigi, kas būtent šioje ekonomikoje yra produktyvi ekonomi-
nė veikla? Tai nėra iškart aišku. Žinoma, „energetinių paslaugų“ 
pardavimas, o ne energijos tiekimas.19 Mobilumo, o ne automo-
bilių pardavimas. Galbūt perdirbimas, pakartotinis panaudojimas, 
nuomojimas.20 Galbūt jogos pamokos, plaukų kirpimas, sodinin-
kystė tol, kol tam atlikti nereikalingi pastatai, kol tai nėra susiję su 
paskutine mada ir kol mums nereikia automobilio jiems pasiekti. 
Pavyzdžiui, pirmenybę turėtume teikti kukliai šluotai, o ne šėtoniš-
kam „lapų pūtikliui“. 

Esminis klausimas yra toks: ar tikrai iš tokių veiklos rūšių galite 
uždirbti pakankamai pinigų, kad ekonomika toliau augtų?21 Tiesa 
ta, kad mes tiesiog nežinome. Mes dar niekada, jokiu istorijos mo-
mentu, negyvenome tokioje ekonomikoje. Bet tai nereiškia, kad 
negalėtume. Turėti įtikimą makroekonomiką tokiai ekonomikai 
būtų gera pradžia. Tačiau šiuo momentu tai skamba įtartinai, lyg 
kažkas, ką savaitraštis The Independent on Sunday akimirksniu at-
mestų, kaip, pavyzdžiui jurtomis pagrįstą ekonomiką su vis bran-
gesnėmis jurtomis. 

Dinamika, aprašyta 6 skyriuje, visiškai neatrodo paklūstan-
ti kažkokiam įsivaizduojamam lėtinimui. Socialinė logika, masto 
klausimai ir termodinamikos dėsniai sudaro vieną reikšmingą kliū-
tį pokyčiams, kurių tikėjosi žmonės, geranoriškai siekiantys pasto-
vaus augimo sumažinant materialinį intensyvumą. Kad ir kiek ma-
terialinio efektyvumo jūs išspaustumėte iš ekonomikos, galiausiai 
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pasieksite ribą, prie kurios tolesnis augimas vėl didins medžiagų 
sunaudojimą.

Šiuo požiūriu Herman‘as Daly atvirai išdėsto savo nuomonę: 
„Tikėjimas, kad ekonominis augimas su tokiu perdėtu BVP išaukš-
tinimu neperžengs fizinių ribų, prilygsta tikėjimui, kad dėl gyven-
tojų skaičiaus augimo tos ribos nebus peržengiamos dėka mažė-
jančio vartojimo intensyvumo arba žmonių metabolizmo, rašė jis 
daugiau kaip prieš trisdešimt metų. Pirma pigmėjai, po to Tom‘as 
Thumbs‘as, po to didelės molekulės, po to tyros būtybės. Iš tikrųjų, 
mums būtų svarbu tapti angelais, kad prasimaitintume iš sudievino 
BVP“.22

Tačiau tai nereiškia, kad mes turėtume visiškai atmesti esminę 
viziją. Mes beveik neabejotinai vis dar toli nuo absoliučių termo-
dinamikos apribojimų. Kad ir kaip atrodytų, naujoji ekonomika, 
žemų anglies išmetimų ekonominės veiklos rūšys, kurios įdarbina 
žmones tokiais būdais, kuriais jie prasmingai prisideda prie žmoni-
jos klestėjimo, turėtų būti pagrindas. Tai visiškai aišku. 

Tokios ekonomikos užuomazgos galbūt jau egzistuoja vietinė-
se arba bendruomenės pagrindu sukurtose socialinėse įmonėse: 
bendruomenių energetikos projektuose, vietinėse ūkininkų rin-
kose, lėto maisto* kooperatyvuose, sporto klubuose, bibliotekose, 
bendruomenių sveikatingumo centruose, vietiniuose remonto ir 
techninės priežiūros servisuose, amatų dirbtuvėse, rašymo centruo-
se**, vandens sporto, muzikos ir dramos bendrijose. Ir galbūt jogos 
(arba kovos menų ar meditacijų) būreliuose, kirpyklose, sodinin-
kystės srityje.

Žmonės dažnai pasiekia didesnį gerbūvio ir pasitenkinimo jaus-
mą iš šių veiklos rūšių, tiek kaip gamintojai, tiek kaip vartotojai, 
lyginant su materialia, didžiulių prekybos centrų ekonomika, ku-
rioje žmonėms trūksta laisvalaikio ir kurioje praeina didžioji dalis 

*Tai alternatyva greitam maistui, siekanti išsaugoti tradicinę, regioninė virtu-
vę, skatinanti  ūkininkauti – auginti  gyvulius, daržoves ir t. t (vertėjo pastaba).

** Tai vieta, kur studentai, padedami profesonalų, lavina savo rašymo įgūdžius 
(vertėjo pastaba). 
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mūsų gyvenimo.23 Tačiau formaliai šios veiklos rūšys (vadinkime 
jas ekologiškomis bendrovėmis) vargu, ar yra svarbios. Jos atsto-
vauja „pelenės ekonomikai“, kuri sėdi apleista vartotojiškos visuo-
menės pakraščiuose.24 

Kai kurios jų yra išvis vargiai registruojamos kaip ekonominės 
veiklos rūšys. Dažnai jos įdarbina žmones tik puse etato arba pri-
ima kaip savanorius. Paprastai šios veiklos rūšys reikalauja daug 
darbo sąnaudų. Taigi, jeigu jos išvis prisideda prie BVP, jų darbo 
našumas yra menkas.

Grįžtant prie makroekonomikos, šių veiklos rūšių probleminis 
statusas patvirtintas darbo našumo Europoje duomenimis. Kur 
formalioje ekonomikoje šios veiklos rūšys egzistuoja, dauguma jų 
yra klasifikuojamos kaip „asmeninės arba socialinės paslaugos“. 8.1 
paveikslas tik patvirtina, koks neįtikėtinai neproduktyvus buvo šis 
sektorius per paskutinį dešimtmetį!

8.1 pav. Sektorių indėliai į ES darbo našumo augimą 1995–2005 m.
Šaltinis: Timmer‘is ir kt., 2007 m., 3 paveikslas. Žr. 25 išnašą.
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Tarp 1995 ir 2005 metų darbo našumas asmeninių ir socialinių 
paslaugų sektoriuje ES-15 valstybėse narėse sumažėjo 3 procentais. 
Tik vienintelis sektorius („Asm. ir soc. paslaugos“ 8.1 paveiksle) 
gali parodyti neigiamą produktyvumo augimą. Apskritai, tik ke-
liose šalyse darbo našumas bent kiek pagerėjo. Visoje Europoje 
produkcija šiame sektoriuje augo daug lėčiau negu visoje ekonomi-
koje. Faktiškai, ji apskritai augo tik todėl, kad čia buvo įdarbinta 
daugiau žmonių.26

Trumpai tariant, šis sektorius vienintelis, kur gali slypėti mūsų 
„kitokio augimo variklio“ viltys negali gerai veikti prie įprastinių 
standartų. Visai priešingai, jis jau „tempia Europą žemyn“ produk-
tyvumo lenktynėse. Jeigu mes pradėtume keisti didmeninę prekybą 
į dematerializuotų paslaugų modelius, mes nesustabdytume eko-
nomikos tuo pat, tačiau mes tikrai labai sumažintume augimą.

Čia mes pavojingai artėjame prie pamišimo augimo apsėstoje, 
reikalaujančioje daug išteklių, vartojimo ekonomikoje. O tai yra 
sektorius, kuris galėtų atlikti prasmingą darbą, siūlydamas žmo-
nėms galimybes klestėti, teigiamai prisidėti prie bendruomenės ir 
turėti šansą būti materialiai patenkintas.27 Ir vis dėlto jis juodina-
mas kaip netikęs, nes iš tikrųjų didina žmonių užimtumą. 

Ši situacija yra pamokanti įvairiais aspektais. Pirmiausia ji at-
skleidžia makroekonomikos darbo našumo fetišą, koks jis yra bū-
das kenkti darbui, bendruomenei ir aplinkai. 

Tai nėra kategoriškas teigimas, kad darbo našumo didinimas vi-
suomet yra blogai. Neabejotinai, yra vietų, kur jis prasmingas, kai 
reikia pakeisti žmogaus darbą, ypač, kur pati darbo patirtis skurdi. 
Tačiau idėja, kad darbo sąnaudos yra tai, ką visada ir būtinai reikia 
mažinti, prieštarauja dviem labai palaikomoms koncepcijoms.

Visų pirma, yra labai gera priežastis, kodėl dematerializuotos 
paslaugos nesukelia našumo augimo. Daugeliu atvejų taip yra to-
dėl, kad žmogiškosios sąnaudos yra tai, kas sudaro jų vertę. Darbo 
našumo siekimas veiklos rūšyse, kurių vientisumas priklauso nuo 
žmogiškojo bendravimo, sistemiškai kenkia produkcijos kokybei.28 
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Antra, pats darbas yra vienas iš žmonių prasmingo dalyvavimo 
visuomenėje būdų. Mūsų gebėjimų tai daryti sumažinimas arba 
mūsų patirties kokybės sumažinimas šiuo atžvilgiu29 yra tiesioginis 
smūgis klestėjimui. Nesilpnėjantis darbo našumo siekimas tokio-
mis sąlygomis neturi jokios prasmės.

Apibendrinant atrodo, kad žmonės, raginantys atrasti naują au-
gimo variklį, pagrįstą dematerializuotomis paslaugomis, tikrai su-
pranta to svarbą. Tačiau gali būti, kad jie praleido gyvybiškai svarbų 
dalyką. „Pelenės ekonomika“ yra nepaprastai naudingas pradžios 
taškas pradėti kurti mažai išteklių naudojančią visuomenę. Tačiau 
mintis, kad ji galėtų (ar turėtų) užtikrinti nuolat didėjančią gamy-
binę produkciją, nelabai tinkama.

Darbo pasidalijimas
Grįžtant prie makroekonomikos, mes jau pažengėme į priekį. 

Vėl pažiūrėję į (3) lygtį viršuje, aiškiai matome, jog „pelenės eko-
nomika“ bent jau siūlo mums suabejoti užimtumo mažėjimo ten-
dencija neaugančioje ekonomikoje. Pasiūlymas yra būtent tas, kad 
galiausiai mes neturime būtinai sutikti su nenutrūkstamai didėjan-
čiu darbo našumu (PL).

Ši įžvalga siūlo daugiau erdvės įprasto makroekonomikos mo-
delio pertvarkymui, nei mano ekonomistai. Paprastas ekonominių 
veiksmų dėmesio centro perkėlimas iš vieno sektoriaus į kitą turi 
tendenciją palaikyti arba net padidinti užimtumą ir be gamybinės 
produkcijos augimo.

Vis tik yra priežastys nepritarti darbo našumo mažėjimui vi-
soje ekonomikoje apskritai. Paprastai priežastis yra ta, kad kuo 
aukštesnis prekės ar paslaugos darbo imlumas, tuo didesnė jos 
kaina. Iš tikrųjų augančioje ekonomikoje, kaip matėme 6 sky-
riuje, vidutinio darbo užmokesčio išlaidos nuolat auga. Taigi, 
netgi stabilių kainų palaikymas priklauso nuo darbo našumo pa-
didėjimo.

Ekologinė makroekonomika
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Mažo augimo arba neaugančioje ekonomikoje šis spaudimas 
sumažėja, nes pajamų vidurkis daugiau nebeauga nuolat arba auga 
vis mažiau. Nepaisant to, kad išliktume konkurencingi tarptauti-
nėse rinkose, vis tiek turėtume užtikrinti, kad darbo našumas per 
daug nekristų, bent jau mūsų pagrindiniuose eksporto ir importo 
sektoriuose. Šiuo atveju, turime kitaip žiūrėti į (3) lygtį. 

Jeigu darbo našumas apskritai didėja, tuomet vienintelis būdas 
stabilizuoti produkcijos gamybą yra sumažinti bendrą darbo jėgos 
išdirbtų valandų skaičių. Nuosmukio metu tai paprastai didina ne-
darbą. Tačiau yra kita galimybė. Mes taip pat galėtume imtis meto-
diškai paskirstyti turimą darbą tarp gyventojų tolygiau. Iš esmės tai 
reiškia sumažintą darbo valandų skaičių, trumpesnę darbo savaitę 
ir padidintą laisvalaikio laiką.

Įdomu tai, kad į padidinto darbo našumo dalį Europoje per 
1980–1995 m. laikotarpį buvo žiūrima kaip į padidintą laisvalaikio 
laiką. Per paskutinįjį dešimtmetį ši tendencija pasikeitė į priešingą 
pusę: darbo valandų skaičius didėjo, o darbo našumas augo lėtai. 
Tačiau kaip būdas išvengti didelės bedarbystės, turimo darbo pasi-
dalijimas labai rekomenduotinas.

Tai variantas, parinktas, pavyzdžiui, Kanados ekologinio eko-
nomisto Peter‘io Victor‘o studijoje, skirtoje išbandyti lėtą arba iš-
vis neaugantį Kanados ekonomikos scenarijų. Stebina tai, kad P. 
Victor‘o darbas išsiskiria kaip vos ne unikalus bandymas išvystyti 
kokį nors neaugančios ekonomikos modelį. Trumpai tariant, tai 
nusipelnęs ekologinės makroekonomikos idėjos pionierius.30 

Modelis suskirstytas pagal statistinius duomenis, atitinkančius 
pagrindines makroekonomines funkcijas Kanados ekonomikoje: 
vartojimas, valstybinės išlaidos, investicijos, našumo didėjimas, 
santaupų dydis ir t. t. Specifinių prielaidų apie ateitį pagrindu P. 
Victor‘o modelis įvertina nacionalines pajamas, apskaičiuoja finan-
sinį balansą ir seka nacionalinio įsiskolinimo eigą per 30 metų lai-
kotarpį iki 2035 m. Modelis taip pat įvertina nedarbo, šiltnamio 
dujų emisijos ir skurdo lygius.31
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8.2 paveikslas iliustruoja vieną stabilizavimo scenarijų, sukurtą 
pagal šį modelį. Modelyje sumaniai valdant augimo „varomąsias 
jėgas“, pajamų augimas palaipsniui mažinamas nuo 1,8 metinio 
procento iki mažiau kaip 0,1 procento per metus, efektyviai stabi-
lizuojant BVP vienam gyventojui. Tačiau reikia pažymėti, kad tai 
pasiekiama nekeliant pavojaus ekonominiam ir socialiniam stabi-
lumui.

Iš tiesų nedarbas ir skurdas šiame scenarijuje sumažėjo perpus 
dėl aktyvios socialinės ir darbo laiko politikos. Dar labiau stebė-
tina, kad skolos ir BVP santykis sumažėjo 75 procentais. Ir nors 
to nepakanka, kad būtų pasiektas 450 ppm stabilizavimo tikslas, 
Kanada pasiekė (25 metais pavėlavusi!) savo „Toronto užduotį“ su-
mažino šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas 20 procentų.32

Pagrindinė politikos intervencija, panaudota tam, kad būtų iš-
vengta didelio nedarbo, yra darbo valandų sumažinimas. Tariama, 
kad modelyje darbo našumas turi padidėti, beveik tiek pat kaip 
istorinis darbo našumo padidėjimas Kanadoje. Ir tai vestų per jau 

8.2 pav. Silpno augimo scenarijus Kanados ekonomikai 
Šaltinis: P. Victor‘as, 2008b.
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aptartą logiką į užimtumo mažėjimą. Tačiau čia nedarbo išvengia-
ma tolygiau paskirsčius turimą darbą tarp darbuotojų .33

Darbo savaitės trumpinimas tai paprasčiausias ir dažniausiai 
naudojamas sprendimas iššūkiui palaikyti visišką darbuotojų 
užimtumą, nedidinant jų darbo našumo. Ir tam yra aiškus pre-
cedentas, pavyzdžiui, iš darbo politikos kai kuriose Europos ša-
lyse.34 Tačiau verta pastebėti, kad yra keletas kitų, radikalesnių 
darbo reorganizavimo pasiūlymų teisingumui užtikrinti ir paska-
tinti tolesnį dalyvavimą visuomenėje. Jie apima gana radikalius 
pokyčius darbo užmokesčio struktūroje, tokius kaip bazinių pa-
jamų įvedimas.35 

Tai nereiškia, kad bet kurį iš tokių pakeitimų lengva įgyvendin-
ti. Pavyzdžiui, darbo valandų sumažinimas gali pasiteisinti tik esant 
tam tikroms sąlygoms. „Viena esminių išankstinių darbo laiko po-
litikos sąlygų, vykdomų Vokietijoje ir Danijoje, rašo sociologas 
Gerhard‘as Bosch‘as, buvo stabilus ir santykinai vienodas uždarbio 
paskirstymas“.36 Perėjimas prie visiškai kitokios pajamų bazės būtų 
dar sudėtingesnis.

Tačiau esmė yra ta, kad netgi santykinai įprastoje makroekono-
minėje sistemoje galimos įvairios pagrindinių kintamųjų konfigū-
racijos. Ir šios konfigūracijos pateikia skirtingus rezultatus. Eko-
nominio stabilumo tikslas, neperžengiant ekologinių apribojimų, 
pradeda atrodyti labiau realus.

Ekologinės investicijos
Iki šiol mes sutelkėme dėmesį į darbo (ir darbo našumo) klau-

simus perėjimo į darnią ekonomiką procese. Tačiau yra kita svarbi 
sritis ekologinėje makroekonomikoje, į kurią reikėtų atkreipti dė-
mesį, tai kapitalo ir kapitalo našumo klausimas. 

Kaip jau matėme, kapitalo investicijos yra gyvybiškai svarbus 
indėlis į gamybą. Investicijos palaiko ir gerina gamybinę bazę. Jos 
numato radikalias inovacijas, kurios gali lemti revoliucinius ekono-
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mikos gamybinių pajėgumų pokyčius. Ypatingai jos skatina nuola-
tinį darbo našumo didėjimą.

Pradinis ekologinės makroekonomikos taškas turėtų būti tru-
putį kitoks. Perėjimas prie darnios žemų anglies išmetimų ekono-
mikos reiškia milžinišką iššūkį. Visų pirma, šis iššūkis liečia inves-
ticijas. Tai reiškia pakankamą išteklių paskirstymą greitam mūsų 
ekonomikų pertvarkymui, kad jos galutinai nenulemtų mūsų gero-
vės perspektyvų ateityje. 

Tai akcentuoja Italijos ekologinių ekonomistų Simone d‘Ales-
sandro, Tommaso Luzzati ir Mario Morroni studija. Panaudodami 
eksperimentinį imitavimo modelį jie nagrinėjo problemą, siejamą 
su sėkmingu perėjimu nuo iškastinio kuro ekonomikos prie ekono-
mikos, grindžiamos atsinaujinančiais energijos šaltiniais.37 

Kaip jau minėta 7 skyriuje, tai yra viena iš pagrindinių užduo-
čių esminėms naujoms investicijoms. Tačiau turi būti išlaikytas 
balansas. Jeigu investuosime per lėtai, ištekliai pasibaigs, kol dar 
neturėsime alternatyvų. Kuro kainos staigiai pakils ir ekonomikos 
bankrutuos. Jei investuosime per greitai, rizikuosime sulėtinti eko-
nomiką iki tokio laipsnio, kad ištekliai, reikalingi tolesniam inves-
tavimui, bus nebepasiekiami.

Išvada pagal d‘Aleksandro ir jo kolegas yra ta, kad yra ankštas „dar-
numo langas“, per kurį ekonomika privalo praeiti, norint sėkmingai 
pereiti į neiškastinio kuro pasaulį. Tačiau svarbiausia, kad šis „darnu-
mo langas“ gali būti praplatintas, jei balansas tarp vartojimo ir inves-
ticijų ekonomikoje gali būti pakeistas. Tiksliau sakant, pagal šią ana-
lizę, jeigu santaupų norma didėja ir daugiau nacionalinių pajamų yra 
skiriama investicijoms, lankstumas perėjimui pasiekti bus didesnis.38 

Kitais žodžiais, balansas tarp vartojimo ir investicijų naujojoje 
ekologinėje makroekonomikoje turi pasikeisti. Žiūrint iš paklausos 
pusės, tai neturi didelės reikšmės. Pakitimas lygtyje (1) tarp C ir I 
nebūtinai turi sumažinti visuminę paklausą E. Tai paprasčiausiai 
turėtų sumažinti vartojimo, kaip augimo varomosios jėgos, svarbą 
ir pakeisti jį sustiprintu investicijų vaidmeniu.

Ekologinė makroekonomika
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Aišku, investicijų tikslą taip pat reikėtų keisti. Tikėtina, kad 
tradicinės investicijų funkcijos, nukreiptos į darbo našumo didini-
mą, svarba mažėja. Inovacijos bus vis dar gyvybiškai svarbios, bet 
jos turės būti daug atidžiau nukreiptos į darnumo tikslus. Tiksliau 
sakant, investicijos turės būti nukreiptos į išteklių produktyvumą, 
atsinaujinančią energetiką, švarias technologijas, žaliąjį verslą, pri-
sitaikymą prie klimato kaitos ir ekosistemų stiprinimą. Tai yra bū-
tent tie tikslai, kurie kilo iš bendro sutarimo apie pasaulinį Naująjį 
žaliąjį kursą (7 skyrius). 

Pirma, minėtas vartojimo augimas atrodo neišvengiamas, jei 
norime išlaikyti šį sustiprintą ekologinių investicijų poreikį. Tačiau 
mes dar nežinome, ar galiausiai tokių investicijų mastas ir prigimtis 
gali palaikyti ekonomikos augimo potencialą apskritai. 

Įprastinis Keynes‘o teorijos atsakymas rodo, kad investicijų di-
dinimas ekonomikoje turi daugiklio efektą ir stimuliuoja augimą. 
Tačiau čia mes negalime panaudoti šio samprotavimo dėl kelių 
priežasčių. Pirmiausia, Keynes‘as manė, kad investicijos didėja dėl 
padidėjusio skolinimosi, o ne panaudojant santaupas vartojimui. 
Antra, Keynes‘o daugikliu čia negalima pasitikėti, nes skaičiavimai 
rodo, kad ribinis polinkis į vartotoją išlieka pastovus. Tačiau visa 
perėjimo nuo vartojimo prie taupymo esmė yra ta, kad jis keičia 
šią prielaidą. Keynes‘o taupymo paradoksas rodo, kad šis perėjimas 
nuo vartojimo prie taupymo paprasčiausiai sulėtins atsigavimą.

Ko mums reikia, kad išspęstume šį klausimą tinkamai tai išsa-
miau ištirti ne tik ekologinių investicijų tikslus, bet ir tų investicijų 
pobūdį. Kiek jos yra produktyvios įprastinėmis sąlygomis? Ar jų 
grąžos norma aukštesnė, ar žemesnė nei įprastinių investicijų? Ar 
jos turi trumpesnius ar ilgesnius grąžos laikotarpius? Ar jos dau-
giau padidina gamybinį pajėgumą ekonomikoje, ar mažiau negu 
įprastinės kapitalo investicijos? Ar jos padidina, ar sumažina darbo 
našumą?

Kad visiškai atsakytume į šiuos klausimus, reikia makroeko-
nominio modelio. Tačiau tai yra visiškai kitoks makroekonominis 
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modelis, nei šiuo metu naudojamas, leidžiantis suprasti augimu 
pagrįstą ekonomiką. Iš esmės jis reikalauja giliau ištyrinėti ekolo-
ginių investicijų „ekologiją“ daugybę sąlygų (grąžos norma, grąžos 
pobūdis, grąžos laikotarpis ir t. t.), kurios nustato, kaip investicijos 
sąveikauja tiek ekonomikos pasiūlos pusėje, tiek ir paklausos pu-
sėje. Tokia užduotis išeina už šios knygos ribų. Bet mes jau galime 
bandyti spėti sustiprintą ekologinių investicijų vaidmens rezultatą.

Pirmiausia atsakymai priklausys nuo perėjimui reikalingų in-
vesticijų struktūros. Apskritai kalbant, tai apibrėžta trim pagrindi-
niais investicijų tipais:

•	 investicijos, kurios padidina išteklių efektyvumą ir mažina iš-
teklių sąnaudas (pavyzdžiui, energijos panaudojimo efektyvu-
mas, atliekų mažinimas, perdirbimas);

•	 investicijos, kurios pakeičia įprastas technologijas švariomis 
arba žemų anglies išmetimų technologijomis (pavyzdžiui, at-
sinaujinantys energijos šaltiniai);

•	 investicijos, stiprinančios ekosistemas (prisitaikymas prie kli-
mato kaitos, miškų želdinimas, pelkių atkūrimas ir t. t.).

Investicijų tipų poveikis ekonomikos produkciniam pajėgumui 
labai skiriasi. Tikėtina, kad investicijos į išteklių naudojimo efek-
tyvumą turi teigiamą poveikį visam produktyvumui. Tačiau jos 
nebūtinai atneš preferencinę grąžą, palyginti su įprastinėmis inves-
ticijomis, nebent santykinės darbo jėgos ir medžiagų kainos labai 
pasikeistų.

Kai kurios investicijos į atsinaujinančius energijos šaltinius at-
neš konkurencingos grąžos, esant tam tikroms rinkos sąlygoms. 
Kitos atneš grąžos per daug ilgesnį laikotarpį, nei tikisi tradicinės 
finansinės rinkos. Investicijos į ekosistemų stiprinimą ir prisitaiky-
mą prie klimato kaitos gali išvis neatnešti jokios įprastinės finansi-
nės grąžos, net jeigu jos saugo gyvybiškai svarbias ateities ekosiste-
mų paslaugų sferas ir taip pat gali prisidėti prie užimtumo.39 

Ekologinė makroekonomika
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Kitais žodžiais tariant, pernelyg supaprastintos rekomendacijos, 
kuriose investicijos prisideda prie ateities produktyvumo, čia ne-
veiks. Turės pasikeisti pati investicijų ekologija. Investicijos į ilga-
laikes infrastruktūras ir visuomenines prekes turės būti vertinamos 
atsižvelgiant į kitokius kriterijus. Ir tai gali reikšti turto nuosavybės 
teisės peržiūrėjimą ir pertekliaus nuo jų paskirstymą.

Ypač galėtų padidėti visuomeninio sektoriaus investicijų ir 
turto nuosavybės vaidmuo. Viešasis sektorius dažnai yra geriausia 
vieta identifikuoti ir apsaugoti ilgalaikį socialinį turtą. Valstybinio 
sektoriaus grąžos normos paprastai daug mažesnės negu komerci-
nio, leidžiant ilgesnius investicijų horizontus ir mažesnius nuobau-
dų reikalavimus našumo atžvilgiu. 

2 priede nubrėžiami naujos makroekonominės investicijų 
struktūros kontūrai, kurie remiasi šiais punktais. Ypatingas dėme-
sys skiriamas pasiūlos ir paklausos suderinimo problemai šiomis 
naujomis sąlygomis. Investicijos į ekosistemų priežiūrą prisideda 
prie visuminės paklausos, tačiau neįneša tiesioginio indėlio į visu-
minę pasiūlą bent jau pagal įprastinės gamybos funkcijos prielai-
das. Investicijos gali būti gyvybiškai svarbios aplinkos vientisumo 
išsaugojimui. O tai savo ruožtu gyvybiškai svarbu palaikant gamy-
bą per visą ilgą laikotarpį. Tačiau trumpuoju laikotarpiu jos, atro-
do, „sugers“ pajamas be gamybos apimčių didinimo.40 

Įprastinėje, augimu paremtoje ekonomikoje, tai yra problemiš-
ka, nes tai sumažina augimo potencialą ekonomikoje. Darnioje 
ekonomikoje tokias investicijas reikia nagrinėti kaip esminį ma-
kroekonominės struktūros komponentą. Ar tai veda į augimą, ar 
ne, tai vėlgi iš dalies nesvarbu.

Ekologinės makroekonomikos pagrindai
Apibendrinant reikia pasakyti, kad šio skyriaus tikslas buvo pa-

rodyti, jog ekologinė makroekonomika ne tik būtina, bet ir gali-
ma. Pradžios taškas privalo būti nuolat augančio vartojimo augimo 
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prielaidos kaip vienintelio galimo stabilumo pagrindo susilpni-
nimas ir aiškus sąlygų, kurios charakterizuoja darnią ekonomiką, 
identifikavimas. 

Šios sąlygos vis dar apims griežtą ekonominio stabilumo rei-
kalavimą. O galbūt tam, ko čia reikalaujama, geriau tiktų žodžiai 
„sugebėjimas greitai atsistatyti“. Darni ekonomika privalo sugebėti 
pasipriešinti išoriniams sukrėtimams ir išvengti vidaus prieštaravi-
mų, kurie sukelia chaosą nuosmukio laikotarpiais. 

Tačiau sugebėjimo greitai atsigauti reikalavimas turi būti papil-
dytas sąlygomis, kurios užtikrintų žmonių pragyvenimo šaltinius, 
užtikrintų paskirstymo teisingumą, įvestų ekologinę pusiausvyrą 
išlaikantį išteklių našumo lygį ir apsaugotų vertingą gamtinį ka-
pitalą. 

Pagrindiniai makroekonominiai kintamieji rodikliai vis dar bus 
aktualūs. Žmonės vis dar pirks ir vis taupys. Įmonės vis dar gamins 
prekes ir teiks paslaugas. Vyriausybė vis dar rinks mokesčius ir leis 
juos visuomenės interesams. Tiek privatus, tiek ir visuomeninis 
sektoriai investuos į fizinius, žmogiškuosius ir socialinius aktyvus. 

Tačiau naujieji makroekonominiai kintamieji rodikliai turės 
aiškiai būti įtraukti į darbą. Tarp jų tikrai bus kintamieji rodikliai, 
atspindintys anglies išmetimų ribas ir ekonomikos priklausomybę 
nuo energijos ir išteklių. Tarp jų gali būti ir kintamieji rodikliai, 
atspindintys ekosistemos paslaugų vertę arba gamtinio kapitalo at-
sargas.41 

Tikėtina, kad bus esminių skirtumų tame, kaip veiks įprastiniai 
kintamieji rodikliai. Balansas tarp vartojimo ir investicijų, balansas 
tarp visuomeninio ir privataus sektorių, įvairių sektorių vaidmuo, 
produktyvumo gerinimo pobūdis, pelningumo sąlygos visi jie turi 
būti pakartotinai persvarstyti.

Ekologinės investicijos privalo atlikti neabejotinai gyvybiškai 
svarbų vaidmenį. Jei norima kontroliuoti įsiskolinimą, bus rei-
kalingos skirtingos santaupų proporcijos. Visuminėje paklausos 
funkcijoje tikėtinas skirtingas balansas tarp vartojimo ir investicijų. 

Ekologinė makroekonomika
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Be to, šių investicijų lygis ir pobūdis beveik neabejotinai reikalauja 
skirtingo balanso tarp visuomeninio ir privataus sektoriaus inves-
ticijų. 

Ekologinė makroekonomika reikalaus naujų ekologinių inves-
ticijų. Tai reikš pelningumo ir produktyvumo koncepcijų peržiū-
rėjimą ir jų nukreipimą iš naujo į geresnes paslaugas, siekiant ilga-
laikių socialinių tikslų. Mums beveik neabejotinai reikės atsisakyti 
beprasmio susižavėjimo darbo našumu ir nuolat galvoti apie aukš-
to užimtumo sąlygas mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių 
technologijų sektoriuje.

Svarbiausia, kad nauja darnumo makroekonomika bus ekolo-
giškai ir socialiai suprantama, padarys galą ekonomikos atskyrimui 
nuo visuomenės ir aplinkos. 
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Klestėti 
neperžengiant ribų

9

Turime sugrąžinti visuomenei gilesnį gyvenimo prasmės suvo-
kimą. Nepasitenkinimas gyvenimu mums rodo, kad vien tik sė-
kmės nepakanka. Materialinė sėkmė mus atvedė į keistą dvasinį 
ir moralinį bankrotą.
 Ben‘as Okri, 2008 m. spalis1

Ekonomikos stiprinimas tai tik sprendimo dalis. Nagrinėti var-
totojiškumo socialinę logiką taip pat yra labai svarbu. Ši užduotis, 
toli gražu, nėra paprasta, nes materialiniai daiktai būtini mūsų gy-
venimui.

Gerovė nėra materialinių turtų sinonimas. Ji peržengia mate-
rialinio gyvenimo ribas. Tikriau sakant, gerovė susijusi su mūsų 
gebėjimu klestėti: tiek fiziškai, tiek psichologiškai ir socialiai. Reiš-
kianti daugiau nei paprastą išgyvenimą gerovė priklauso nuo mūsų 
gebėjimo prasmingai dalyvauti visuomenės gyvenime. 

Tai yra tiek socialinė ir psichologinė, tiek ir materialinė užduo-
tis. Tačiau patraukli mintis, kad (kai mūsų materialiniai poreikiai 
patenkinti) mes galėtume apseiti be materialų dalykų, merdi dėl pa-
prasto, bet stipraus suvokimo, jog daiktai suteikia kalbą, kuria mes 
bendraujame vieni su kitais kalbėdamiesi apie mums svarbius da-
lykus: šeimą, tapatybę, draugystę, bendruomenę, gyvenimo tikslą. 

Čia yra tikras galvosūkis. Jei bendravimas tikrai yra svarbus 
poreikis, o materialūs daiktai suteikia kalbą, kuri tą bendravimą 
palengvina, tuomet turtingesnės visuomenės privalo tai parody-
ti akivaizdžiau. Tačiau yra priešingai. Robert‘o Putnam‘o knyga 
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„Boulingas vienumoje“ (angl. Bowling Alone) pateikė daug bend-
ruomenės irimo visoje JAV pavyzdžių.2 

Apskritai šiuolaikinė Vakarų visuomenė, atrodo, yra „socialinio 
nuosmukio“ gniaužtuose. Dėl to stebėtinai sutaria plataus politinio 
spektro jėgos. Pavyzdžiui, Jonathan‘as Rutherford‘as, kairiųjų po-
litinių jėgų komentatorius, pabrėžia plintančią klinikinę depresiją, 
augantį alkoholizmą ir besaikį gėrimą ir smunkančią moralę darbe. 
Jesse‘is Norman‘as iš dešiniųjų politinių jėgų pastebi visišką bend-
ruomenės iširimą, pasitikėjimo visuomenėje praradimą ir kylančią 
politinę apatiją.3 

Du autoriai nesutarė dėl socialinio nuosmukio priežasčių. Anot 
Rutherford‘o, pagrindinis kaltininkas yra didėjanti visuomeninių 
prekių komoditizacija* ir socialinės nelygybės didėjimas, kuriuos 
sukėlė pats kapitalizmas. Anot Norman‘o tai vyraujantis „didelės“ 
vyriausybės poveikis žmonių gyvenimuose. Atitinkamai ir jų pro-
blemos sprendimo būdai skiriasi. Tačiau dėl socialinio nuosmukio 
egzistavimo nesutarimų yra daug mažiau. 

Šio fenomeno mastas skirtingose valstybėse aiškiai skiriasi. 
Duomenys paskutiniajame Europos visuomenės nuomonės ap-
klausos (angl. European Social Survey) modulyje, skirtame įvertinti 
gerbūvį, iliustruoja šį dalyką. 9.1 paveiksle parodomi skirtingi pa-
sitikėjimo ir bendrystės lygiai 22 Europos šalyse. Šalys, kurių balai 
aukščiausi (pavyzdžiui, Norvegija), patiria aukštesnius pasitikėjimo 
ir bendrystės lygius nei šalys, kurių balai žemesni (pavyzdžiui, JK). 

Paprastai sutariama, kad bent jau kai kurios pasitikėjimo žlu-
gimo priežastys glūdi geografiniame bendruomenės irime. BBC 
užsakymu atlikta Sheffield‘o universiteto studija patvirtina šią 
tendenciją Jungtinėje Karalystėje. Panaudojus indeksą geografi-
nei bendruomenei matuoti skirtinguose BBC regionuose, studi-
joje atskleidžiami dideli pokyčiai britų visuomenėje nuo 1970 m. 

* Komoditizacija - tai procesas, kai produkto pasirinkimas tampa labiau pri-
klausomas nuo kainos nei nuo savybių, naudos ir pridėtinės vertės paslaugų (ver-
tėjo pastaba).



145

Klestėti neperžengiant ribų

pradžios. Vidutinės pajamos padvigubėjo per 30 metų laikotarpį. 
Tačiau Sheffield‘o „vienatvės indeksas“ (angl. loneless index)4, nu-
statytas kiekviename regione, padidėjo. Faktiškai pagal vieną pra-

9.1 pav. Pasitikėjimas ir bendrystė 22 Europos valstybėse5 
Pastaba: įstrižais brūkšniais pažymėtos šalys nėra įtrauktos į studiją.

Šaltinis: New Economics Foundation, 2009 m.
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nešimo autorių „net silpniausios 1971 m. bendruomenės buvo sti-
presnės už bet kurią bendruomenę dabar“.6 

Po vieną gyvenančių žmonių skaičiaus didėjimas turi keletą 
priežasčių, viena iš kurių didelis skyrybų skaičiaus padidėjimas tarp 
1971 ir 2001 m.7 Studijos autoriai skirtumus per šį laikotarpį dau-
giausia susieja su mobilumu. „Padidėjęs turtas ir pagerėjusios gali-
mybės naudotis transportu suteikė žmonėms galimybes paprasčiau 
keliauti į darbą, išeiti į pensiją, eiti į mokyklas, naujai gyventi“, pra-
neša BBC. Jie dar galėjo paminėti, kad darbo mobilumas yra vienas 
aukštesnio produktyvumo reikalavimų augančioje ekonomikoje.8 

Kitaip tariant, tam tikras pokyčių atsakomybės laipsnis, atro-
do, yra priskirtinas pačiam augimui. Kaip klestėjimo įrodymas, tai 
neatrodo gerai. Ir tampa dar sunkiau suprantama, kodėl turtingos 
šalys toliau siekia materialinio augimo. 

Gyvenimas be gėdos jausmo
Įdomu, kad Amartya Sen‘as priartėjo prie šios problemos spren-

dimo savo veikale apie „pragyvenimo lygį“. Jis teigė, kad materia-
liniai poreikiai fiziologiniam klestėjimui yra gana panašūs visose 
visuomenėse. Galiausiai bazinis žmonių metabolizmas žmonių gi-
minėje perdaug nesiskiria. Tačiau svarbiausia, kaip tvirtino Sen‘as, 
jog materialiniai poreikiai, susiję su socialiniais ir psichologiniais 
gebėjimais, skirtingose visuomenėse gali labai skirtis. 

Jo argumentai sugrąžina prie Adam‘o Smith‘o įžvalgos apie gė-
dos svarbą visuomeniniame gyvenime. „Lininiai marškiniai gyve-
nime nėra būtini, rašė Smitas knygoje „Tautų turtas“ (angl. The 
Wealth of Nations). Tačiau šiais laikais didžiojoje Europos dalyje 
darbininkui pasirodyti viešai be lininių marškinių turėtų būti gėda, 
tai reikštų skurdą, kuriame, kaip manoma, galima atsidurti tik dėl 
labai blogo elgesio“.9 

A. Sen‘as praplečia šį argumentą kalbėdamas apie didesnį pre-
kių asortimentą ir gilesnę klestėjimo prasmę. „Gyventi be gėdos, 



147

tvirtino jis savo veikale „Pragyvenimo lygis“ (angl. The Living Stan-
dard), būti pajėgiam lankyti ir vaišinti savo draugus, žinoti, kas 
kur vyksta, apie ką visi kalba ir t. t., reikalauja brangesnio prekių 
ir paslaugų paketo visuomenėje, kuri paprastai yra turtingesnė ir 
kurioje daugelis žmonių jau turi transporto priemones, daug dra-
bužių, radijo aparatus, televizorius ir pan.“ Apibendrindamas jis 
sako: „toks pat absoliutus pajėgumų lygis tokiu būdu gali turėti 
didesnį santykinį pajamų (ir produktų) poreikį.“10 

Akimirkai atidėdami faktą, kad didesnės pajamos buvo iš dalies 
atsakingos už sumažėjusį klestėjimą, turime dar labiau stulbinan-
tį dalyką, kuris čia turėtų būti paminėtas. Jeigu materialinių pro-
duktų svarbą socialiniam funkcionavimui priimame, kaip savaime 
suprantamą dalyką, niekada nebus jokios ribos, kada galėsime teigti, 
kad jau yra gana. Tai A. Sen‘o argumento logika. Pagrindinė soci-
alinio funkcionavimo linija visuomet yra esamas produktų lygis. 
Gėdos vengimas pagrindinis socialinio klestėjimo bruožas negai-
lestingai varys materialinį poreikį pirmyn.

Tai, tiesą sakant, skirtingas socialinės logikos suformulavimas 
nei tyrinėtas 6 skyriuje. Bet socialinės pinklės dabar dar aiškesnės. 
Asmeninėje plotmėje vengti gėdos yra visiškai logiška. Tai yra būti-
na socialiniam (ir psichologiniam) klestėjimui. Tačiau iš esmės to-
kia samprata vartotojų visuomenėje turi trūkumų. Visuomeninia-
me lygmenyje tai gali sukelti tik suskaldymą ir moralinį nuopuolį. 
Ir tai pakerta geriausius žmogaus ketinimus. Vadinasi, prekių kalba 
tinkamai nebeatlieka savo komunikacinės funkcijos. Viskas, kas 
liko, tik negarbingas riejimasis siekiant užsitikrinti buvimą kažkur 
netoli viršūnės.

Labiausiai kelia nerimą tai, kad egzistuojančioje paradigmoje 
nėra išsigelbėjimo iš šių socialinių spąstų. Kol socialinė pažanga 
priklauso nuo save stiprinančio naujovių ir troškimų ciklo, pro-
blema gali tik gilėti. Materialinis naudojimas neišvengiamai augs. 
Ir klestėjimo perspektyvos ekologinėse ribose išgaruos. Pati gerovė 
(bet kuria šio žodžio prasme) yra pavojuje. Ne dėl dabartinio eko-

Klestėti neperžengiant ribų
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nominio nuosmukio, bet dėl nesibaigiančio materializmo antplū-
džio ir dėl ekonominio modelio, kuris jį įtvirtina. 

Alternatyvus hedonizmas*

Permainos yra būtinos, ir kai kas jau yra padaryta: tarpparti-
nis susirūpinimas dėl socialinio nuosmukio, pavojaus signalas dėl 
tokių įrodymų kaip Sheffield‘o darbas. Politikai grumiasi ieškoda-
mi sprendimų. Nedidelė iniciatyva, siekianti pašalinti pražūtingus 
socialinio nuosmukio smūgius, pasirodo visoje valstybėje, skatina-
mos vietos valdžios arba bendruomenių grupių.11 

Filosofė Kate Soper kalba apie didėjantį susidomėjimą „alter-
natyviu hedonizmu“, t.  y. už įprastinės rinkos ribų esančiais pa-
sitenkinimo šaltiniais. Ji aprašo paplitusį nusivylimą šiuolaikiniu 
gyvenimu, kurį ji vadina „jausmų struktūra“, kad vartotojų visuo-
menė praėjo tam tikrą kritinį tašką, kai materializmas dabar akty-
viai menkina žmogiškąjį gerbūvį.12 

Norėdami išvengti darbo ir išlaidų ciklo, kenčiame nuo „nuo-
vargio dėl šiuolaikinio gyvenimo netvarkos ir atliekų“ ir ilgimės 
tikrų žmogiškojo bendravimo formų, kurios buvo išardytos. Anot 
Soper, mes palaikytume įsikišimą, kuris pakoreguotų balansą. Po-
slinkis link alternatyvaus hedonizmo nuvestų į ekologiškesnį dar-
nųjį gyvenimą, kuris labiau mus tenkina ir daro laimingesniais.13 

Kai kurie statistiniai įrodymai patvirtina šį požiūrį. Psicholo-
gas Tim‘as Kasser‘is akcentuoja tai, ką jis pavadino aukšta materi-
alizmo kaina. Materialistinės vertybės, tokios kaip populiarumas, 
įvaizdis ir finansinė sėkmė, yra psichologiškai priešpastatomos 
„tikrosioms“ vertybėms, tokioms kaip savęs pripažinimas, ryšių 
užmezgimas, priklausymo bendruomenei jausmas. Vis dėlto pas-
tarieji dalykai yra tie, kurie prisideda prie mūsų gerbūvio. Jie yra 
sudedamoji gerovės dalis.14 

* Hedonizmas – tai etikos teorija, teigianti, kad aukščiausias gėris ir žmogaus 
elgesio dorovinis kriterijus yra malonumas (vertėjo pastaba).
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Kasser‘io pateikti įrodymai yra stulbinantys. Žmonės su aukštes-
nėmis tikrosiomis vertybėmis yra ir laimingesni, ir yra labiau atsa-
kingas už aplinką, negu žmonės su materialinėmis vertybėmis. Šis 
atradimas yra ypatingas, kadangi jis parodo, kad mažiau materialius 
gyvenimas teikia dvigubai ar trigubai daugiau naudos: kai žmonės 
pirmenybę suteikia tikriesiems tikslams, kurie juos įtvirtina šeimoje 
ir bendruomenėje, jie yra laimingesni ir gyvena darniau. Šis įrodymas 
patvirtina, kad klestėti neperžengiant ribų yra įmanoma. 

Tai galimybė, kuri jau buvo tam tikru mastu ištyrinėta iš vi-
daus šiuolaikinėje visuomenėje. Prieš augantį vartotojiškumą jau 
pasisako tie, kurie priešinasi skatinimui „eiti apsipirkti“, vietoj to 
teikdami pirmenybę mažiau materialiems pomėgiams (pavyzdžiui, 
darbui sode, darže, pasivaikščiojimui, mėgavimuisi muzika ar skai-
tymu) arba rūpinimuisi kitais. Vienos apklausos duomenimis, 
maždaug ketvirtadalis respondentų sutiko turėti mažesnes pajamas, 
kad galėtų pasiekti kitų tikslų.15 

Be šios „tyliosios revoliucijos“ jau buvo ir nemažai radikalesnių 
iniciatyvų, siekiančių paprastesnio ir darnesnio gyvenimo. „Sava-
noriškas paprastumas“ tam tikrame lygyje yra ištisa gyvenimo fi-
losofija. Ji plačiai remiasi indų kultūros lyderiu Mahatma Gand-
hi, kuris skatino žmones „gyventi paprastai, kad kiti tiesiog galėtų 
gyventi“. 1936 m. vienas iš Gandhi studentų aprašė savanorišką 
paprastumą kaip „išorinės netvarkos vengimą“ ir kaip „apgalvotą 
tikslingo gyvenimo organizavimą“.17 

Buvęs Stanford‘o mokslininkas Duane‘as Elgin‘as, kaip žmogiš-
kojo progreso pagrindą, pasirinko šią gyvenimo būdo temą, kuri 
„iš išorės atrodo paprasta, tačiau turtinga viduje“.18 Visai neseniai 
psichologas Mihalyi Csikszentmihalyi pateikė mokslinį pagrindą 
hipotezei, kad mūsų gyvenimas gali teikti daugiau pasitenkinimo, 
kai užsiimama veikla, kuri yra tiek tikslinga, tiek ir materialiai len-
gva. Kaip teigia M. Csikszentmihalyi, labiau tikėtina, kad šios są-
lygos sudaro gerą pusiausvyrą tarp įgūdžių ir iššūkio, susijusio su 
užduotimi, ir veda į „gausybės“ būseną.19 

Klestėti neperžengiant ribų
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Taigi, vienas kitą paremiančioje bendruomenėje asmeninės pa-
stangos gyventi paprasčiau pasiekia tikslą. Šis supratimas atvedė į 
taip vadinamų „tikslinių bendruomenių“, kuriose žmonės susibu-
ria turėdami nustatytą tikslą gyventi paprasčiau, darniau, atsiradi-
mą. Įdomu, kad kai kurios tokios iniciatyvos prasidėjo kaip dvasi-
nės bendruomenės, kuriose buvo mėginama sukurti erdvę, kurioje 
žmonės galėtų atgauti kontempliatyvų savo gyvenimų aspektą, kurį 
užgrobė religinės institucijos. 

Findhorn‘o bendruomenė šiaurės Škotijoje yra toks pavyzdys. 
Findhorn‘o bendruomenės šaknys glūdi dvasinio pasikeitimo siekyje. 
Tik neseniai ji susiformavo kaip ekogyvenvietė, paremta teisingumo 
ir pagarbos gamtai principais.20 Kitas modernus pavyzdys yra Plum 
gyvenvietė Dordogne rajone Prancūzijoje tremtyje esančio Vietnamo 
vienuolio Thicho Nhato Hahno, kuris dabar teikia prieglobstį dau-
giau nei 2000 žmonių įkurta „rūpestingumo“ bendruomenė21.

Tokios bendruomenės yra daugiau tradicinių religinių ben-
druomenių, tokių kaip Amišai Šiaurės Amerikoje arba budistų vie-
nuolynų tinklas Tailande, kur laikoma, kad kiekvienas jaunas vyras 
turi praleisti tam tikrą laiką, prieš pradėdamas profesinį gyvenimą, 
šiuolaikiniai ekvivalentai.

Ne visi tinklai turi tokį grynai dvasinį charakterį. Pavyzdžiui, pa-
prastumo forumas (angl. The Simplicity Forum), įvykęs Šiaurės Ame-
rikoje 2001 m., yra laisvas pasaulietiškas „paprastumo vadovų“, kurie 
yra įsipareigoję „siekti ir gerbti paprastą, teisingą ir darnų gyvenimo 
būdą“, tinklas. „Downshifting Downunder“ yra dar naujesnė ini-
ciatyva, pradėta tuojau po 2005 m. Sidnėjuje vykusios tarptautinės 
konferencijos dėl gyvenimo būdo keitimo į paprastesnį (angl. downs-
hifting). Šios konferencijos tikslas buvo „paspartinti ir koordinuoti 
gyvenimo būdo keitimo į paprastesnį judėjimą Australijoje, kuris tu-
rės didelį poveikį darnumui ir visuomeniniam kapitalui“.22 

Šį judėjimą stebinančiai palaiko daugelyje išsivysčiusių šalių. 
Neseniai atlikta apklausa Australijoje dėl gyvenimo būdo keitimo 
į paprastesnį parodė, kad 23 procentai respondentų dar penkerius 
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metus prieš tyrimą jau buvo susidomėję kai kuriomis šio judėji-
mo formomis. Stulbinantys 83 procentai jautė, kad australai yra 
perdaug susitelkę į materialius dalykus. Ankstesnis tyrimas JAV 
nustatė, kad 28 procentai yra padarę kai kuriuos supaprastinimo 
žingsnius ir 62 procentai išreiškė norą tai padaryti. Labai panašūs 
rezultatai buvo gauti ir Europoje.23 

Šių iniciatyvų sėkmės nagrinėjimas yra gana ribotas. Tačiau 
esantys tyrimų duomenys yra įdomūs. Pirmiausia faktai patvirtin-
ta, kad „supaprastintojai“ yra laimingesni. Savanoriškas vartojimo 
sumažinimas gali pagerinti subjektyvų gerbūvį visiškai priešingai 
įprastiniam modeliui.24 

Tuo pat metu tikslinės bendruomenės lieka nežymios. Jų dva-
sinis pagrindas patinka ne kiekvienam, o pasaulietinės versijos 
mažiau priešinasi vartotojiškumo antpuoliui. Kai kurios iš šių ini-
ciatyvų labai priklauso nuo to, ar pakankamai turima asmeninio 
turto tam, kad būtų užtikrintas ekonominis saugumas, reikalingas 
paprastesnio gyvenimo siekimui.

Dar svarbiau, kad netgi socialinių permainų avangarde esan-
čios bendruomenės, pasirodo, yra persekiojamos vidinių ir išorinių 
prieštaravimų.25 Šie prieštaravimai atsiranda, nes žmonės nesuta-
ria su jų pačių socialiniu pasauliu. Dalyvavimas bendruomenės 
gyvenime tampa iššūkiu. Žmonės bando gyventi tiesiog visiškai 
priešingai struktūroms ir vertybėms, vyraujančioms visuomenėje. 
Esant įprastinei įvykių eigai, šios struktūros ir vertybės suformuoja 
ir suvaržo žmonių elgesį. Jos turi didžiulę įtaką darniam veikimui.26 

Struktūrinių permainų vaidmuo
Yra daugybė vyraujančių struktūrų iškreiptų padarinių pavyz-

džių: privataus transporto skatinimas prieš visuomeninį transportą, 
vairuotojų pirmenybė prieš pėsčiuosius, energijos tiekimas yra sub-
sidijuojamas ir apsaugotas. Tuo tarpu paklausos valdymas ir kontro-
lė dažnai chaotiška ir brangi, atliekų tvarkymas yra nerentabilus tiek 

Klestėti neperžengiant ribų



152

Gerovė be augimo

ekonomiškai, tiek funkcionaliai, jų perdirbimas reikalauja laiko ir 
pastangų, nes „pristatymo centrų“ nėra daug, jie yra toli vienas nuo 
kito ir dažnai būna perkrauti atliekomis.

Taip pat svarbūs yra maži, tačiau žalingi signalai, kuriuos siun-
čia vyriausybė, normatyvinės bazės, finansinės institucijos, žinias-
klaida ir mūsų švietimo sistema: verslo atlyginimai aukštesni nei 
valstybinio sektoriaus (ypač vadovų), medicinos seserų ir kitos 
slaugos profesijos yra mažiau apmokamos, privačios investicijos 
yra nurašomos su didelėmis nuolaidomis, darant ilgalaikes išlaidas 
nepastebimomis, sėkmė skaičiuojama materialios padėties išraiška 
(atlyginimas, namo dydis ir kt.), vaikai auklėjami kaip „pirkėjų 
karta“ susižavėję įmonės ženklais, garsenybėmis ir padėtimi.27 

Politikos ir žiniasklaidos pranešimai apie nuosmukį pabrėžia 
šitą dalyką. Atidarydamas didžiulį naują prekybos centrą finansinės 
krizės piko metu 2008 m. spalį, Londono meras Boris‘as Johnson‘as 
įkalbinėjo žmones išeiti ir išleisti savo pinigus nepaisant kreditų 
krizės. Londoniečiai „padarė protingą sprendimą praleisti ketvirta-
dienio rytą ir ateiti apsipirkti“, sakė jis didžiulei miniai, dalyvavu-
siai atidaryme.28 George‘o W. Bush‘o liūdnai pagarsėjęs kvietimas 
„eiti apsipirkti“ po rugsėjo 11 d. nelaimės yra vienas iš labiausiai 
sukrečiančių to paties fenomeno pavyzdžių. 

Todėl nėra stebėtina, kad žmonės, besistengiantys gyventi darniau, 
nepritampa prie juos supančio socialinio pasaulio. Tokios asimetrijos 
rūšys parodo vartojimo kultūrą, kuri siunčia neigiamus signalus, nei-
giamai veikia aplinkai palankų elgesį ir net labai motyvuotiems žmo-
nėms užkerta kelią gyventi darniai be asmeninio pasiaukojimo.

Tikrai svarbu į tokį reiškinį žiūrėti rimtai. Kaip socialinių per-
mainų laboratorijos, tiksliniai namų ūkiai ir bendruomenės yra gy-
vybiškai svarbios jos nurodo galimybes klestėjimui neperžengiant 
ekologinių ribų. Bet jos taip pat yra lemiamos, nubrėžiant voliun-
tarizmo ribas.

Supaprastinti raginimai priešintis vartotojiškumui pasmerkti 
žlugti. Ypatingai, kai vyriausybės siunčiami pranešimai yra skaus-
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mingai prieštaringi. Žmonės be vargo identifikuoja tuos prieštara-
vimus ir juos laiko veidmainiavimu arba kažkuo dar blogesniu. Da-
bartinėmis sąlygomis tai tolygu prašyti žmonių atsisakyti savo, kaip 
visuomeninių būtybių, pagrindinių galimybių ir laisvės. Anaiptol 
ne iracionalu priešintis šiems reikalavimams, mūsų visuomenėje 
būtų neprotinga to nedaryti. 

Iš to išplaukia keletas pamokymų. Pirmas aiškus reikalavimas 
vyriausybei, kad jos pranešimai būtų suprantami. Raginimai ma-
žinti CO2 išmetimus, apšiltinti savo namus, išjungti šildymą ir ap-
sivilkti megztinius, truputį mažiau važinėti automobiliu, truputį 
daugiau vaikščioti, atostogauti namuose, pirkti vietinės gamybos 
prekes bus arba neišgirsti, arba atmesti kaip manipuliacija tol, kol 
visi pranešimai apie vartojimą pagrindinėse prekybos gatvėse bus 
visiškai priešingi.29 

Taip pat aišku, kad socialinės vartojimo logikos keitimas negali 
būti taip paprastai perkeltas į asmeninio pasirinkimo sritį. Nepai-
sant didėjančio pokyčių troškimo, žmonėms beveik neįmanoma 
tiesiog pasirinkti darnų gyvenimo būdą, kad ir kaip jie to norėtų. 
Net ir labai motyvuoti asmenys patiria konfliktą, kai bando išveng-
ti vartotojiškumo. O bandymai paskleisti šį įprotį visoje visuome-
nėje yra nedideli, be pakitimų socialinėje struktūroje. 

Priešingai, žinoma, socialinės struktūros gali ir keičia žmonių 
vertybes ir elgseną. Norint atkreipti dėmesį į vartotojiškumo soci-
alinę logiką, bet kokios strategijos centre privalo būti dviejų rūšių 
struktūriniai pakeitimai. Pirmieji tai sugriauti arba koreguoti ydin-
gas nedarnaus (ir neproduktyvaus) konkurencijos statuso paskatas. 
Antrieji tai sukurti naujas struktūras, kurios suteiktų žmonėms ga-
limybę klestėti ir visapusiškai dalyvauti visuomeniniame gyvenime 
mažiau materialiais būdais.

Šis antrasis būdas reikalauja detalesnio, nei čia įmanoma, ty-
rinėjimo. Tai neabejotinai pareikalaus energingesnio politikos dė-
mesio tam, kas suprantama kaip klestėjimas, ypač kai šie klausimai 
susiję su visuomene, socialiniu dalyvavimu ir psichologine gerove. 

Klestėti neperžengiant ribų
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Tačiau šie rezultatai negali būti pateikti instrumentiniais, ad hoc 
būdais. Politika turi kreipti didesnį dėmesį į struktūrines socialinio 
susvetimėjimo ir moralinio nuopuolio priežastis. Jos centre privalo 
būti tikslas, suteikiantis klestėjimo galimybes. 

Ši idėja kai kur rezonuoja su 8 skyriuje aptarta „pelenės ekono-
mikos“ koncepcija. Tiksliau sakant, čia pasiūlyta strategija atmeta 
materialių vertybių, kaip pelningumo pagrindo, centrinę poziciją, 
ir ją pakeičia žmonių klestėjimui būtinų pajėgumų suteikimu pa-
grįstos ekonomikos mintimi.

Savaime aišku, šios galimybės turės būti pateiktos su daug ma-
žesnėmis materialiomis sąnaudomis. Turėsime kitaip nei anksčiau 
raginti verslininkus imtis kūrybiškumo. Socialinės inovacijos, sie-
kiant permainų, bus gyvybiškai svarbios. Bet taip pat yra didesnis 
dėmesys apribojimų klausimui. Nenutrūkstamumas ir sutelkimas 
turi būti subalansuoti permainų skatinimo atžvilgiu. 

Pagrindinis šios strategijos veiksnys privalo būti socialinės nely-
gybės mažinimas. Neduodanti rezultatų prestižo konkurencija di-
dina materialistinį naudojimą ir sukuria skurdą. Klinikinis psicho-
logas Oliver‘is James‘as savo knygoje „Affluenza“ pateikia įrodymą, 
kad visuomenės, kuriose didesnė nelygybė, sistemingai praneša apie 
didesnį skurdo lygį nei visuomenės, kuriose nelygybė mažesnė.30 

Richard‘as Wilkinson‘as ir Kate Pickett nuėjo netgi dar toliau, 
patvirtindami žalą, kurios priežastys yra visuomenės nelygybė, do-
kumentais. „Dvasinis lygis“ (angl. The Spirit Level) parodo stulbi-
nančius lygybės privalumus OECD šalyse ir sveikatos, ir socialinių 
poveikių visuomenei srityje (9.2 paveikslas). Gyvenimo trukmė, 
vaikų gerbūvis, raštingumas, socialinis mobilumas ir pasitikėjimas 
visa tai geriau vystoma lygesnėse visuomenėse. Kūdikių mirtin-
gumas, nutukimas, paauglių nėštumas, žmogžudysčių skaičius ir 
psichinių ligų atvejai dažnesni visuomenėse, kur lygybė mažesnė. 
R. Wilkinson‘as ir K. Pickett pabrėžia, kad spręsti nelygybės klau-
simus yra gyvybiškai svarbu, ir ne tik dėl skurdžiausiai gyvenančių 
žmonių. Visuomenė, kaip visuma, kenčia nuo nelygybės. 
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Pagrindinis veiksnys glūdi darbo užmokesčio struktūroje. Do-
minuojanti atlyginimų struktūra atlygindavo už konkurencingus 
ir materialius rezultatus, net kai jie būdavo socialiai žalingi, kaip 
kad aiškiai parodė finansinės krizės pamokos. Dėl to atsirandan-
čių didžiulių pajamų skirtumų mažinimas pasiųstų galingą signalą 
apie tai, ką visuomenė vertina. Vyrauja didesnis pripažinimas tų, 
kurie užimti vaikų, senelių ar neįgaliųjų rūpinimusi ar savanorišku 
darbu, nukreiptų stimuliavimo balansą nuo konkuravimo būsenos 
į linkusią glaudžiau bendradarbiauti ir potencialiai altruistiškesnę 
visuomenę.

9.2 pav. Sveikatos ir socialiniai lygiateisiškumo privalumai31

Šaltinis: Wilkinson‘as ir Pickett, 2009 m.

Klestėti neperžengiant ribų
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Didesnės investicijos į visuomeninius produktus ir socialinę 
infrastruktūrą yra kitas gyvybiškai svarbus veiksnys. Tai jau buvo 
įvardinta kaip labai svarbus darnumo makroekonomikos kompo-
nentas (8 skyrius). Be to, kad jis užtikrina didesnį ekonominį dar-
numą, viešasis investavimas taip pat siunčia galingą signalą apie 
balansą tarp privačių interesų ir visuomeninių gėrybių. 

Apibendrinant reikia pasakyti, kad mes susidūrėme su neišven-
giama problema. Daugiau kaip penkiasdešimt metų mūsų ekono-
mika vystėsi per materialine sėkme pagrįstą ribotą klestėjimo for-
mą. Tačiau ekologiniu ir socialiniu požiūriu tai visiškai nedarnu 
ir dabar pakerta bendros gerovės sąlygas. Ši materialistinė gerovės 
vizija turi būti sugriauta. 

Ekonomikos, kurios užduotis sukurti klestėjimo galimybes lai-
kantis ekologinių apribojimų, idėja pateikia labiausiai įtikinamą 
viziją, kurią galima būtų pateikti vietoje materialistinės. Tačiau tai 
gali būti padaryta tik dėl permainų, kurios palaikytų socialinę elg-
seną ir sumažintų neproduktyvios prestižo konkurencijos struktū-
rines paskatas. 

Tikėtina, kad šios permainos duos reikšmingų rezultatų: mažiau 
sumaterialėjusi visuomenė bus laimingesnė. Lygesnė visuomenė 
bus mažiau sunerimusi. Didesnis dėmesys bendruomenei ir daly-
vavimas visuomeniniame gyvenime sumažins vienatvę ir moralinį 
nuopuolį, pakenkusį šiuolaikinės ekonomikos gerovei. Padidintos 
investicijos į visuomeninius produktus suteiks ilgalaikę grąžą šalies 
klestėjimui. 
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Valdymas gerovės 
naudai

10

Dabartinė finansinė krizė taip pat tapo ir politine krize, kuri kei-
čia vyriausybės vaidmenį ekonomikoje ir tradicinį mąstymą apie 
atitinkamą santykį tarp visuomeninio ir privataus sektoriaus.

Peter‘is Hall‘as, 2008 m. spalis1

Ar pasieksime ilgalaikę gerovę, priklauso nuo to, ar suteiksime 
žmonėms galimybę klestėti neperžengiant tam tikrų ribų. Šias ribas 
nustatėme ne mes, bet ekologija ir riboti planetos ištekliai. Neri-
bota laisvė didinti mūsų materialinius troškimus tikrai nėra darni. 
Permainos būtinos.

Buvo nustatyti du konkretūs permainų komponentai. Pirmasis 
tai būtinybė pertvarkyti ekonomiką: sukurti naują ekologiškai raš-
tingą makroekonomiką (8 skyrius). Ši naujoji ekonomikos sistema 
turės užtikrinti, kad ekonominė veikla būtų vykdoma atsižvelgiant 
į ekologinius apribojimus. Ji taip pat turės sumažinti struktūrinį 
priklausomumą nuo nepaliaujamo vartojimo augimo ir rasti kitą 
mechanizmą, su kurio pagalba būtų pasiektas esminis stabilumas. 

Egzistuojantis mechanizmas bet kuriuo atveju mus nuvylė. At-
spari ekonomika, galinti atlaikyti išorinius sukrėtimus, išlaikyti 
žmonių pragyvenimo šaltinius ir gyvenanti pagal mūsų ekologinius 
išteklius tai tikslas, kurio turėtume siekti. 

Antrasis permainų komponentas yra vartotojiškumo socialinės 
logikos pakeitimas (9 skyrius). Šis pakeitimas turi vykti per realių, 
patikimų alternatyvų pateikimą, kurių dėka žmonės galėtų klestėti. Ir 
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šios alternatyvos turi būti gilesnės, nei bazinių aprūpinimo sistemų 
(pavyzdžiui, maisto, namų ir transporto) darymas darnesnėmis. Jos 
taip pat privalo suteikti žmonėms galimybes visapusiškai dalyvauti 
visuomeniniame gyvenime, vengiant nekontroliuojamo materiali-
nių vertybių kaupimo ir neproduktyvios prestižo konkurencijos.

Šių permainų įgyvendinimas gali būti didžiausias iššūkis, su 
kuriuo kada nors susidūrė žmonių visuomenė. Neišvengiamai jis 
kelia valdymo (plačiąja šio žodžio prasme) klausimą. Kaip gali būti 
pasiekta bendra gerovė pliuralistinėje visuomenėje? Kaip gali būti 
subalansuoti asmeniniai interesai su visuotine gerove? Kokiomis 
priemonėmis galima pasiekti šio balanso? Tai keletas šio iššūkio iš-
keltų klausimų. Žinoma, šios permainos kelia klausimus dėl pačios 
vyriausybės vaidmens.

Vyriausybės vaidmuo
Kartais vykdavo įnirtingi debatai dėl valstybės vaidmens ir ypač 

dėl to, ar mums reikia daugiau valstybiškumo, ar mažiau. Istorijoje 
tokie debatai turi sudėtingas šaknis.2 Tačiau dėl ekonominio nuos-
mukio šiuose debatuose įvyko kai kurios stulbinančios permainos. 
2008 m. finansinė krizė pakeitė ribas tarp valstybinio ir privataus 
sektorių ir nepaprastai pakeitė XXI a. politinį klimatą. 

Dalinis finansinio sektoriaus institucijų nacionalizavimas buvo 
beveik šokiruojantis įvykių posūkis, ypač iš laisvosios rinkos pers-
pektyvos, kurioje į vyriausybę buvo žiūrima kaip į rinkos defor-
muotoją. Tačiau beveik niekur nebuvo nesutarimų dėl valstybės 
vaidmens krizės metu. Priešingai, kai tik ekonomika buvo ant 
žlugimo ribos, vienintelis galimas atsakas buvo vyriausybės įsiki-
šimas. Net ir kraštutiniai konservatoriai sutiko su tuo. „Finansai 
iš prigimties nestabilūs, pripažino laikraštis The Economist krizės 
pradžioje.  Taigi, valstybė turi vaidinti svarbų vaidmenį didinant 
finansinį saugumą, krizės metu skolindama mainais į valdymą ir 
priežiūrą“.3 



159

Valdymas gerovės naudai

Šios pagrindinės atsakomybės už ekonominį stabilumą praplė-
timas iki patikimos ir ekologiškai stiprios ekonomikos kūrimo yra 
visiškai protingas. Reikia pripažinti, kad tai sudėtingesnė užduotis, 
negu kada nors buvo įprastinėje makroekonomikoje. Iš dalies dėl 
to, kad nukrypstama nuo dažnai naudojamos valstybės nesikišimo 
į vartojimo augimą formulės kaip stabilumo pagrindo. O iš dalies 
dėl to, kad reikalaujama daugiau dėmesio pagrindiniams ekologi-
niams rodikliams. Dėl šių priežasčių pažanga priklausys nuo pla-
tesnio rato patarimų pritraukimo, nei tai daroma įprastiniais meto-
dais. Tačiau atsakomybė tai daryti neabejotinai tenka vyriausybei.

Be šios gana konkrečios atsakomybės dar yra gyvybiškai svarbių 
klausimų apie vyriausybės vaidmenį ir valdymo priemones plates-
ne prasme. Kur, pavyzdžiui, glūdi atsakomybė už kitą čia pateiktą 
užduotį vartotojiškumo socialinės logikos ištaisymas? 

Politikos formuotojai suvaržyti idėjos, kad jų vaidmuo turi įta-
kos žmonių vertybėms ir troškimams. Bet tiesa ta, kad vyriausybės 
nuolat kišasi į socialinį kontekstą, nori jie to, ar ne. 

Siunčiama nesuskaitoma daugybė įvairių signalų, pavyzdžiui, 
per švietimo struktūrą, per ekonominiams rodikliams suteikiamą 
svarbą, per visuomeninio sektoriaus veiklos rodiklius, per viešųjų 
pirkimų politiką, per planinių gairių poveikį visuomeninėms ir 
socialinėms erdvėms, per darbo užmokesčio politikos įtaką darbo 
ir gyvenimo pusiausvyrai, per užimtumo politikos poveikį ekono-
miniam mobilumui (taigi, ir šeimos struktūrai bei stabilumui), 
per produktų standartų (pavyzdžiui, patvarumo standartų) buvi-
mą ar nebuvimą, per reklamos ir žiniasklaidos reguliavimo laipsnį 
ir per siūlomą paramą bendruomenės iniciatyvoms ir religinėms 
grupėms.

Šiais veiksmais politika formuoja ir kuria socialinį pasaulį. Tai-
gi, idėja, kad valstybės įsikišimas į vartotojiškumo socialinės logi-
kos pakeitimą yra teisėtas, yra daug mažiau problemiška negu vaiz-
duojama. Svarbi užduotis, identifikuojanti ir koreguojanti šiuos 
kompleksinius socialinės struktūros aspektus, kurie duoda ydin-
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gas, materialistiniam individualizmui naudingas paskatas ir kenkia 
bendros gerovės potencialui. 

Vienu lygmeniu ši užduotis egzistuoja jau labai seniai. Tai yra 
asmens laisvės subalansavimo su visuotine gerove užduotis. Val-
dymo mechanizmai žmonių visuomenėje susidarė būtent dėl šios 
priežasties. Pradedamas suprasti evoliucinis pagrindas.4 Visuome-
nės, sugebančios apsaugoti socialinį elgesį, turi geresnį išlikimo 
šansą.

Filosofinį pagrindą pateikia „socialinės sutarties“ koncepcija, be-
sąlygiškas susitarimas tarp asmenų ir visuomenės pažaboti ribotą in-
dividualizmą ir palaikyti socialinį elgesį. Mes atiduodame kai kurias 
savo asmenines laisves, bet už tai gauname neabejotiną saugumą, 
kad mūsų gyvenimas bus apsaugotas nuo kitų nesuvaldomų laisvių.5 

Oksfordo ekonomikos istorikas Avner‘is Offer‘is tiksliai nuro-
do šią problemą savo knygoje „Sunkumai ir prabanga“ (angl. The 
Challenge and Affluence).6 A. Offer‘is teigia, kad paliktas likimo 
valiai individualus pasirinkimas yra trumparegiškas. Mes daug daž-
niau teikiame pirmenybę šiandienai nei rytojui tais būdais, kurie 
ekonomistui atrodo visiškai neišaiškinami jokia racionalia ateities 
nepaisymo kaina. Tokią problemą ekonomistai vadina „hiperboli-
niu“ diskontavimu. Savaime tai nėra neįprasta. Offer‘io unikalus 
indėlis yra parodyti, kad šis klaidingumas turi (arba turėjo praeity-
je) socialinį sprendimą. 

Kad apsaugotume save ir neiškeistume savo ilgalaikio gerbūvio 
į trumpalaikius malonumus, visuomenė sukūrė daugybę „įsiparei-
gojimo priemonių“: socialinių ir institucinių mechanizmų, kurie 
apriboja pasirinkimo balansą nuo dabarties ateities naudai.

Santaupų sąskaitos, santuoka, socialinio elgesio normos, tam ti-
kra prasme pati vyriausybė visa tai gali būti laikoma įsipareigojimų 
priemonėmis. Tai mechanizmai, kurie padeda lengviau suvaldyti 
mūsų instinktyvius troškimus nuo staigaus susijaudinimo ir apsau-
go ne tik mūsų pačių ateities interesus, bet ir (nors tai yra mažiau 
akivaizdu Offer‘o teorijoje) kitų veikiamų žmonių interesus.
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Kaip parodo Offer‘is, bėda ta, kad pati prabanga ardo ir ken-
kia šioms įsipareigojimų priemonėms. Irstančių šeimų skaičiaus 
didėjimas ir pasitikėjimo mažėjimas jau buvo minėti (9 skyrius). 
Išsivysčiusiose šalyse puolama pati tėvystė. Įsiskolinimų didėjimas, 
santaupų mažėjimas ir finansinė krizė parodo ekonominio atsargu-
mo eroziją. Vyriausybės įsipareigojimų mažėjimas sudarė sąlygas, 
kad esame blogai pasiruošę susidoroti su „įsipareigojimų krize“.7 

Įdomu pastebėti, kad pagrindinę atsakomybę už šį griuvimą 
Offer‘is užkrauna nepaliaujamam naujovių siekimui šiuolaikinėje 
visuomenėje. Ši dinamika struktūriniu požiūriu jau buvo minėta 
(6 skyrius). Naujovės vis verčia mus pirkti daugiau. O kai perkame 
daugiau, ekonomika vystosi toliau. Galutinis rezultatas jėgos, kurių 
žmonės nekontroliuoja, „uždaro“ visuomenę vartojimo augimui. 

Fizinė infrastruktūra ir socialinė struktūra veikia išvien ir prieš 
mus. Suvilioti mūsų evoliucinių šaknų, bombarduojami įtikinėji-
mų ir sugundyti naujovių mes esame kaip vaikai saldumynų par-
duotuvėje žinome, kad cukrus kenksmingas, tačiau nepajėgiame 
atsispirti pagundai. 

Šios įžvalgos smerkia nuomonę, kad valstybės nesikišimo in-
dividualizmas yra pakankamas ilgalaikės gerovės valdymo mecha-
nizmas. Palikus likimo valiai, atrodo, nėra daug vilties, jog žmonės 
ims spontaniškai veikti darniai. Kaip tvirtina evoliucijos biologas 
Richard’as Dawkins’as, darnumas „neateina savaime“.8 

Savanaudiškumas ir altruizmas
Tuo pat metu klaidinga manyti, kad visi žmogiški motyvai yra 

savanaudiški. Evoliucija neužkerta kelio moralinei, socialinei ir al-
truistinei elgsenai. Priešingai, socialinė elgsena žmonių giminei siū-
lo rinktinius privalumus. Kiekvienas iš mūsų yra tam tikru mastu 
blaškomas tarp savanaudiškumo ir altruizmo. 

Psichologas Shalom‘as Schwartz‘as ir jo kolegos formalizavo 
šias įžvalgas svarbiausių žmogiškųjų vertybių požiūriu. Naudo-

Valdymas gerovės naudai
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damasis bandymais, dabar jau atliktais daugiau nei 50 valstybių, 
Schwartz‘as sako, kad mūsų vertybes apibrėžia du skirtingi žmonių 
psichologinės struktūros prieštaravimai (10.1 paveikslas). Vienas 
prieštaravimas tarp savanaudiškumo (Schwartz‘o schemoje savirai-
dos, tobulinimosi) ir altruizmo (savitranscendencijos, savęs virši-
jimo, peržengimo) buvo paminėtas anksčiau. Kitas tarp atvirumo 
permainoms ir išsaugojimo, arba, kitais žodžiais tariant, tarp nau-
jovių ir tradicijų palaikymo.9 

Schwartz‘as pateikė šių prieštaravimų evoliucinį paaiškinimą. 
Kadangi visuomenė vystosi grupėmis, žmonės atsiduria tarp asme-
ninių poreikių ir grupės poreikių. Žmonės dėl išlikimo kovoja kar-
tais priešiškoje aplinkoje, tad jie atsiduria tarp poreikio prisitaikyti 
ir atsinaujinti ir stabilumo poreikio. Kitais žodžiais tariant, ir in-
dividualizmas, ir naujovių siekimas vaidina prisitaikymo vaidmenį 

10.1 pav. Schwartz‘o žmogaus vertybių „ciklinė struktūra“
Šaltinis: pagal Schwartz‘ą, 1994 m., 24 psl.



163

mūsų bendrame išlikime. Bet taip yra ir su altruizmu, ir išsaugoji-
mu arba tradicijomis.

Svarbus dalykas tas, kad kiekviena visuomenė kuria balansą 
tarp altruizmo ir savanaudiškumo (taip pat tarp naujovių ir tra-
dicijų) skirtingose vietose.10 Ir vieta, kur šis balansas sukuriamas, 
ypatingai priklauso nuo socialinės struktūros. Kai technologijos, 
infrastruktūros, institucijos, socialinės normos atlygina tobulėji-
mą ir naujoves, tuomet savanaudiška sensacijų troškimo elgsena 
nugali labiau vertinamą altruistinę elgseną. Tačiau ten, kur socia-
linės struktūros palankesnės altruizmui ir tradicijoms, tuomet sa-
vitranscendencijos elgsena atlyginama, ir savanaudiškumo elgsena 
gali būti net baudžiama.11 

Ši išvada reiškia, kad turime užduoti aštrius klausimus apie ins-
titucijų, kurios charakterizuoja šiuolaikinę visuomenę, balansą. Ar 
jos skatina konkurenciją, ar bendradarbiavimą? Ar jos atlygina už 
savanaudišką elgesį, ar už asmeninės naudos aukojimą tam, kad 
padėtų kitiems? Kokius ženklus siunčia žmonėms vyriausybė, mo-
kyklos, žiniasklaida, religinės ir bendruomenių institucijos? Kokią 
elgseną palaiko valstybinės investicijos ir infrastruktūros ir kokia 
elgsena yra neskatinama? 

Vis labiau atrodo, kad vartotojų visuomeninės institucijos su-
kurtos materialistinio individualizmo palaikymui ir nepaliaujamo 
vartojimo naujovių siekio rėmimusi, nes tai yra būtent tai, ko rei-
kia, kad ekonomika toliau vystytųsi. 

Įsipareigojimų erozija yra struktūrinis augimo reikalavimas, 
taip pat, kaip ir struktūrinis prabangos rezultatas. Augimas reiškia, 
kad mes esame trumparegiai, individualiai siekiantys naujovių, nes 
tai yra būtent tai, ko reikia ekonominės sistemos amžinam išsaugo-
jimui. Ir tuo pat metu neigia altruististiškesnes ir konservatyvesnes 
vertybes. 

Bet tai nevyksta tiesiog savaime. Čia vyriausybė atlieka pagrin-
dinį vaidmenį būtent dėl to, kad jaučia atsakomybę už makroeko-
nomikos stabilumą. Individualistinis naujovių siekimas yra pagrin-

Valdymas gerovės naudai
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dinis vartojimo augimo reikalavimas, ir ekonomikos stabilumas 
priklauso nuo vartojimo augimo. Todėl nestebina, kad politikos 
kryptis nukreipta ta linkme. 

Kapitalizmo tipai 
Ši kryptis nebuvo vienoda visose valstybėse. Kaip jau matė-

me, yra aiškūs skirtumai tarp skirtingų kapitalizmo „rūšių“. Pa-
vyzdžiui, nelygybė yra didesnė liberalizuotos rinkos ekonomiko-
se negu koordinuotos rinkos ekonomikose.12 Daugiausia būtent 

liberalizuotos rinkos ekonomikose pastaraisiais metais santaupų 
normos krito taip dramatiškai, o vartojamojo kredito įsiskolini-
mas staigiai padidėjo. Vokietijoje vyriausybė sprendė priešingą 
problemą jai buvo sunku įtikinti savo piliečius mažiau taupyti ir 
daugiau vartoti. 

Atsiranda keletas kitų įdomių skirtumų. 10.2 paveiksle vaiz-
duojamas nedarbo lygis ekonominės krizės įsibėgėjimo metu dvie-
jose liberalizuotos rinkos (JK ir JAV) ir dviejose koordinuotos rin-
kos ekonomikose (Vokietijoje ir Danijoje). Nors ir prasidėjusi nuo 
daug aukštesnio lygio bedarbystė Vokietijoje sumažėjo beveik 20 
procentų per laikotarpį nuo 2007 m. vidurio iki 2008 m. pabai-
gos.13 Danijoje, kur nedarbas jau buvo žemas, sumažėjimas buvo 
dar didesnis (35 procentai) per tą patį laikotarpį. JK, priešingai, 
nedarbas augo 11 procentų per paskutinįjį 2008 m. pusmetį, tuo 
tarpu, kai JAV nuo 2007 m. liepos patyrė nedarbo padidėjimą dau-
giau kaip trečdaliu. 

Neseniai atliktas tyrimas rodo, kad skirtingos kapitalizmo rūšys 
skirtingai veikia ekologiniu, švietimo ir įvairių socialinio kapitalo 
aspektų atžvilgiu.15 Tim‘as Kasser‘is ir jo kolegos rodo, kad libera-
lios rinkos ekonomikos pasižymi aukštesne anglies emisija vienam 
asmeniui, didesniu naujagimių mirtingumu, didesniu paauglių 
nėštumo skaičiumi ir didesniu žmonių, teigiančių, kad jie „jaučiasi 
autsaideriais“, procentu.16 
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Ne visos šios išvados sistemingai kartojosi visose liberalios rin-
kos ekonomikose ir visose koordinuotos rinkos ekonomikose.17 
Iš tikrųjų yra tam tikra prielaida, kad skirtumai tarp liberalios ir 
koordinuotos rinkos ekonomikų nėra tokie gilūs, kokie buvo per 
1980 ir 1990 m., kai Peter‘is Hall‘as ir David‘as Soskice‘as atliko 
savo tyrimus. 

Ironiška, kaip matėme 2 skyriuje, kad Vokietija per pirmuo-
sius finansinės krizės mėnesius nukentėjo daugiau dėl to, kad kūrė 
savo ekonomiką eksportuodama. Tuo tarpu JK savo ekonomiką 
kūrė skatindama vidaus vartojimą. Pagaliau abi ekonomikos buvo 
paremtos įsiskolinimu pakurstytu materialistiniu vartotojišku-
mu. Dar per anksti sakyti, kuri iš jų galiausiai pasirodys stipresnė. 
Straipsnyje, neseniai pasirodžiusiame laikraštyje Huffington Post, 
Peter‘is Hall‘as argumentavo, kad Vokietijos vidaus apdairumas ir 
stipri gamybinė bazė padės jai tapti dar atsparesne.18 

10.2 pav. Nedarbo lygis keturiose Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros or
ganizacijos (OECD) šalyse 2007–2008 m.14 
Šaltinis: žr. 14 išnašą.
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Tačiau tiesa ta, kad nė vienas iš kapitalizmo tipų nėra apsaugo-
tas nuo pasaulinio nuosmukio. Visi jie daugiau ar mažiau susiję su 
ekonominio augimo siekimu. Socialinio ir ekonominio organizavi-
mo skirtumai yra daugiau masto skirtumai nei esminiai tipo skir-
tumai. Pagrindinis politinės ekonomikos elementas visose kapita-
listinėse valstybėse pasirodo yra vyriausybės vaidmuo, apsaugantis 
ir stimuliuojantis ekonominį augimą. 

Prieštaringoje būsenoje esanti valstybė
Pagrindinis vyriausybės vaidmuo yra užtikrinti, kad ilgalaikei 

visuomeninei naudai nepakenktų trumpalaikiai privatūs interesai. 
Todėl atrodo ironiška ir net tragiška, kad vyriausybės visame pa-
saulyje, ypač liberalios rinkos ekonomikose, buvo tokios aktyvios, 
gindamos neribotas vartotojų laisves, dažnai iškeldamos vartojimo 
suverenumą virš socialinių tikslų ir aktyviai skatindamos rinkos 
plėtimąsi į įvairias žmonių gyvenimo sritis. 

Ypač keista matyti šią tendenciją, einančią ranka rankon su troš-
kimu apsaugoti ekologinius ir socialinius tikslus. Įsidėmėtina, pa-
vyzdžiui, kad JK, viena iš nuožmiausių liberalios rinkos ekonomikos 
valstybių, taip pat buvo rėksminga darnumo, socialinio teisingumo 
bei klimato kaitos politikos šalininkė. 2005 m. JK darnaus vystymosi 
strategija buvo plačiai liaupsinama tarptautiniu mastu. Jos 2008 m. 
klimato kaitos aktas yra pasaulyje pirmaujantis įstatymas. 

Politikos formuotojai tikrai grumiasi su konkuruojančiais tiks-
lais. Iš vienos pusės, vyriausybė yra susijusi su ekonominio augimo 
siekiu. Iš kitos ji pati kišasi, kad apsaugotų visuomeninę naudą nuo 
rinkos antpuolių. Pati valstybė, atrodo, jaučiasi nejaukiai dėl susi-
dariusių prieštaravimų: iš vienos pusės, siekianti remti vartotojų 
laisves, kurios skatina augimą, o iš kitos besistengianti apsaugoti 
socialinę naudą ir ginti ekologines ribas.19 

Šių prieštaravimų priežastis aiški, jei tik pripažįstame, kad augi-
mas vaidina svarbų vaidmenį makroekonomikos stabilume. Esant 
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gyvybiškai svarbiai atsakomybei apsaugoti darbo vietas ir užtikrinti 
stabilumą, valstybė (pagal esamas sąlygas) priversta suteikti prio-
ritetą ekonominiam augimui. Ir ją sukausto ši užduotis, net jeigu 
siekia skatinti darnumą ir visuotinę gerovę. Kitais žodžiais tariant, 
pati vyriausybė įklimpo augimo dilemoje. 

Įveikti šią dilemą yra gyvybiškai svarbu. Šio tyrimo išvados paaiš-
kina, kad be griežto vadovavimo pokyčiai bus neįmanomi. Asmenis 
per daug veikia socialiniai ženklai ir konkurencinė padėtis. Verslas 
veikia pagal rinkos sąlygas. Perėjimas nuo siaurų savo interesų prie 
socialinės elgsenos arba nuo nesiliaujančių naujovių prie apgalvoto 
svarbių dalykų išsaugojimo gali vykti tik dėl permainų pagrindinė-
je struktūroje ir pokyčių, kurie stiprina įsipareigojimus bei remia 
socialinę elgseną. Ir šie pokyčiai reikalauja, kad vyriausybės veiktų. 

Susirūpinimą kelia tai, kad politikos varomoji jėga per paskuti-
nę pusę šimtmečio (ypač liberalizuotų rinkos ekonomikų valstybė-
se) buvo nukreipta beveik tiksliai priešinga kryptimi. Vyriausybės 
sistemingai rėmė materialistinį individualizmą ir skatino vartojimo 
naujovių siekimą. Ši kryptis buvo sudaryta daugiausia sąmoningai, 
darant prielaidą, kad tokia vartotojiškumo forma padeda ekono-
miniam augimui, apsaugo darbus ir palaiko stabilumą. Ir dėl to 
valstybę užvaldė nuomonė, kad augimas turėtų būti aukščiau negu 
visi kiti politikos tikslai.

Tačiau toks ribotas augimo vaikymasis rodo siaubingą visuo-
tinės gerovės ir mūsų pagrindinių žmogiškųjų vertybių iškraipy-
mą. Jis taip pat kenkia ir teisėtam pačios vyriausybės vaidmeniui. 
Valstybė, įsprausta į rėmus, kaip rinkos laisvės saugotoja, siekiant 
neriboto vartotojiškumo, neturi jokio ryšio su bet kokia reikšmin-
ga socialinio susitarimo vizija. Valstybė yra geriausias visuomenės 
įsipareigojimų aparatas ir svarbiausia tarpininkė apsaugant mūsų 
bendrą gerovę. Naujoji valdymo vizija, apimanti šį vaidmenį, yra 
labai svarbi. 

Žinojimas, kad šeima, bendruomenė, draugystė, sveikata ir kiti 
dalykai yra gyvybiškai svarbūs gerovei, o asmens gebėjimai apsaugoti 

Valdymas gerovės naudai
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šiuos veiksnius šiuolaikinėje visuomenėje yra ardomi, turėtų būti 
svarus argumentas padidinto vyriausybės vaidmens naudai.

Tuo tarpu pripažinimas, kad bedarbystė, neteisingumas ir ne-
lygybė daro įtaką ne tik asmeniniame lygmenyje, bet ir bendros 
gerovės lygmenyje, turėtų būti argumentas vyriausybės įsikišimo 
apsaugoti užimtumą, teisingumą ir lygybę naudai.

Tam tikra prasme toks vaidmuo būtų socialinio susitarimo idė-
jos atgaivinimas. Šiame susitarime vyriausybės įstatyminis vaidmuo 
būtų stiprinti ir apsaugoti įsipareigojimų priemones, kurios užker-
tą kelią trumparegiškam pasirinkimui, ir, kas yra ne mažiau svarbu, 
sumažinti žalingus struktūrinius poveikius, kurie didina nelygybę 
ir silpnina gerovę.

Žinoma, tokia vizija reikalauja demokratinio mandato. „Poli-
tiniai pokyčiai ateina per vadovavimą ir visuotinę mobilizaciją. Ir 
jums jie abu reikalingi“, teigė JK Klimato kaitos sekretorius Ed‘as 
Miliband‘as 2008  m. gruodį.18 Autoritarizmas griauna žmonių 
gerbūvį.19 Ir bet kuriuo atveju nepanašu, kad jis pasiektų tikslą 
šiuolaikinėse pliuralistinėse visuomenėse. Valdymas gerovei pasiek-
ti privalo aktyviai įtraukti piliečius tiek suteikiant mandatą, tiek 
vykdant permainas. 

Tačiau tai neatleidžia vyriausybės nuo jos atsakomybės užtikrin-
ti bendrą gerovę. Vyriausybės vaidmuo yra suteikti savo piliečiams 
galimybę klestėti neperžengiant ekologinių apribojimų. Šis tyrimas 
rodo, kad šiuo metu visa ši atsakomybė reikalauja nukreipti esamų 
institucijų ir struktūrų balansą nuo materialistinio individualizmo 
ir vietoje to suteikti žmonėms realias galimybes siekti esminių šei-
mos, draugystės ir bendruomenės tikslų. 

Deja, kol ekonomikos stabilumas priklauso nuo augimo, neatro-
do, kad tai gali įvykti. Vyriausybės neišvengiamai bus linkusios palai-
kyti socialines struktūras, kurios stiprina materialistinį, naujovių sie-
kiantį individualizmą. Nes būtent tai neleidžia ekonomikai nusmukti.

Tačiau taip neturėtų būti. Makroekonomikos išlaisvinimas iš 
struktūrinio vartojimo augimo reikalavimo kartu išlaisvins vy-
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riausybę, kad ji galėtų atlikti savo prideramą vaidmenį suteikti 
socialines, aplinkos gėrybes ir apsaugoti ilgalaikius interesus. Tas 
pats tikslas, kuris yra gyvybiškai svarbus darniajai ekonomikai, yra 
esminis gerovės valdymui. Prieštaringoje būsenoje esanti valstybė 
pati yra augimo auka. Gelbėdama ekonomiką iš šios dilemos, ji 
bent jau turi šansą išsigelbėti pati. 

Valdymas gerovės naudai
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Pagaliau šis ekonominis planas pareikalaus ne tik naujų pinigų. 
Jis pareikalaus naujos bendradarbiavimo dvasios... Mes būsime 
raginami kartu aukotis ir kartu siekti gerovės.

Barack‘as Obama, 2008 m. vasaris1 

Atrodo, kad vartotojų visuomenė yra nelaimių apsėsta, tačiau 
sistemos išardymas taip pat nėra paprastas. Visiškas jos suardymas 
gali netgi greičiau nuvesti mus į pražūtį. Tačiau palaipsniui vyks-
tančių pokyčių vargu ar pakaks. Susidūrimas su tokio pobūdžio 
nelankstumu vilioja taupyti ir dar griežčiau laikytis egzistuojančių 
principų arba pulti į tam tikrą fatalizmą, gyventi vietoje, kurioje 
mes pritariame klimato kaitos neišvengiamumui, nelygiam pasau-
liui, galbūt net visuomenės žlugimui. Ir sutelkti visas savo pastan-
gas asmeniniam saugumui. 

Tokia reakcija suprantama. Tačiau ji nėra konstruktyvi ir taip 
pat nėra neišvengiama. Mes susiduriame su negalimumo teore-
momis, kur tik pasisukame. Ekonomika gali gyvuoti tik tada, kai 
ji auga. Žmonės neatsisakys materializmo. Valstybė bejėgė kištis. 
Tačiau vėl ir vėl po atidesnių tyrimų akivaizdžios tiesos pamažu 
nyksta. Galima įvairių rūšių makroekonomika. Žmonės gali kles-
tėti neturėdami daug turto. Naujoji valdymo vizija turi prasmę. 
Galimas kitoks pasaulis. 
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Ekonominė krizė suteikia mums unikalią galimybę investuo-
ti į pokyčius, atsisakyti trumparegiško mąstymo, kuris vargino 
visuomenę ištisus dešimtmečius, pakeisti jį apgalvota politika, 
galinčia spręsti rimtus klimato kaitos klausimus, užtikrinti ilga-
laikę gerovę. 

Žinoma, viena yra turėti tokią viziją, ir visai kas kita imtis ją 
įgyvendinti. Tačiau iš esmės yra tik dvi galimybės pakeisti šią tvar-
ką: tai revoliucija arba socialinė transformacija. 

Yra tokių, kuriems revoliucija, atrodo, būtų priimtinas spren-
dimas. O jeigu ne sprendimas, tai bent jau neišvengiama besitę-
siančios socialinės ir ekologinės disfunkcijos pasekmė. Pabaikime 
su kapitalizmu. Atmeskime globalizaciją. Susilpninkime korpora-
tyvinę valdžią, nuverskime korumpuotas vyriausybes. Sugriaukime 
senas institucijas ir pradėkime iš naujo.

Tačiau čia taip pat yra rizikos. Naujojo barbarizmo šmėkla pasi-
ruošusi veikti. Pasaulis suvaržytas dėl išteklių, jam grasina klimato 
kaita, jis kovoja už ekonominį stabilumą: kaip ilgai išlaikysime pi-
lietinę visuomenę tokiame pasaulyje, jei jau sugriovėme kiekvieną 
institucinę struktūrą, kurią tik galėjome?

Atmesti revoliuciją nereiškia pritarti status quo ar pritarti, kad 
reikalingi tik laipsniški pakitimai. Iš visko, kas buvo pasakyta, tu-
rėtų būti aišku, kad būtinų pokyčių mastas yra didžiulis. Tačiau 
mums dar reikia konkrečių žingsnių, kuriais galėtume atlikti poky-
čius. Ir tai vis dar yra užduotis, kviečianti įsitraukti vyriausybes ir 
visus, kas formuoja politiką arba daro jai įtaką.

Šių žingsnių apibūdinimas bet kokiu tikslumo laipsniu iš dalies 
priklauso nuo visuomenės ir politikos dialogo pradėjimo dėl šių 
problemų. Aišku, tai išeina už šios knygos ribų. Tačiau būtų klai-
dinga palikti politikos klausimą visiškai kabantį ore. Ir jau galima 
nustatyti kai kurias aiškias kelionės kryptis. 

Tolesniuose paragrafuose pateiktos kai kurios konkrečios re-
komendacijos. Jos tiesiog išplaukia iš ankstesnių skyrių analizės. 
Apskritai kalbant, jas galima suskirstyti į tris pagrindines grupes:
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•	 ribų nustatymas;
•	 ekonominio modelio taisymas;
•	 socialinės logikos pakeitimas.

Neišvengiamai tarp šių kategorijų yra kai kurių bendrų bruo-
žų. Žinoma, kai kurių dalykų trūksta. Ne visi pasiūlymai gali būti 
įgyvendinti nedelsiant. Ne visi jie gali būti pasiekti vienašališkai. 
Tačiau nei vienas iš jų nėra visiškai be precedento, ir yra daug sąly-
čio taškų su esama iniciatyva. Kartu paimtos jos siūlo kai kuriuos 
politikos pagrindus, kuriais rementis galima pradėti prasmingus ir 
ilgalaikius pokyčius.

Ribų nustatymas
Materialinis vartotojų visuomenės išlaidumas alina pagrindinius 

gamtinius išteklius ir užkrauna neišlaikančią ekologinės pusiausvyros 
naštą ant planetos ekosistemų (5 skyrius). Būtina nustatyti aiškias 
išteklių ir aplinkos ribas ir integruoti jas tiek į ekonominį (8 skyrius 
ir 2 priedas), tiek ir į socialinį funkcionavimą (9 skyrius). Pirmieji 
trys toliau išvardinti politiniai siūlymai yra susiję su šia užduotimi.

Išteklių, emisijų ribų nustatymas ir sumažinimo 
tikslai
Ekonominės veiklos ekologinės ribos reikalauja daug didesnio 

dėmesio. Darniai ekonomikai yra gyvybiškai būtinas aiškus išteklių 
ir emisijos ribų nustatymas ir sumažinimo tikslų pagal tas ribas 
nustatymas. Yra pavyzdžių, kokie stabilizacijos tikslai ir anglies iš-
metimų normos, yra nustatyti angliai ir kiek jie buvo įgyvendinti.2 

Nešališkumo sąlygos ir ekologiniai apribojimai, paėmus kartu, 
siūlo svarbiausią vaidmenį modeliui, žinomam kaip „sumažinimo 
ir konvergencijos“ modelis, kuriame visiems gyventojams tenka po 
vienodą galimybę naudotis ištekliais, kuri nustatoma atsižvelgiant į 
darnumo lygmenį.3 Šis modelis tam tikru laipsniu buvo pritaikytas 
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anglies emisijai. Panašios ribos turėtų būti nustatytos ir retų neat-
sinaujinančių išteklių gavybai, ir atliekų (ypač nuodingų ir pavo-
jingų) šalinmui, ir tiekiamam gruntiniam „fosiliniam“ vandeniui 
atsižvelgiant į atsinaujinančių išteklių panaudojimo dalį. 

Turi būti nustatyti veiksmingi mechanizmai tikslams pagal tas 
ribas pasiekti. Kartą nustatyti šie apribojimai turi būti integruoti į 
patikimą ekonominę struktūrą (žr. 4 rekomendaciją toliau). 

Fiskalinė reforma darniam vystymuisi
Svarbiam ekonominių veiklos rūšių išorinių sąnaudų interna-

lizavimo principui buvo pritarta mažiausiai prieš du dešimtme-
čius.4 Anglies emisijos apmokestinimas, pavyzdžiui, siunčia žmo-
nėms aiškų signalą apie klimato vertę ir ragina juos pereiti prie 
mažiau intensyvių anglies emisijos atžvilgių procesų, technologijų 
ir veiksmų. Panašus mechanizmas jau sukurtas per Kioto protoko-
lo „lankstumo mechanizmus“ ir ES išmetimų prekybos schemoje 
leistų prekiauti leidimais ekosistemų galimybių ribose (žr. 1 reko-
mendaciją aukščiau).5 

Naudingas detalus argumento išdėstymas yra ekologinių mo-
kesčių reformos principas apmokestinimo naštos perkėlimas nuo 
ekonominių gėrybių (pavyzdžiui, pajamų) prie ekologinių blogybių 
(pavyzdžiui, taršos). Pavyzdžiui, anglies emisijos mokesčiai galėtų 
būti planuojami kaip finansiškai neutralūs, sumažinantys verslo ir 
žmonių naštą. Nauji išteklių naudojimo arba anglies emisijos mo-
kesčiai būtų kompensuoti sumažinus darbo mokesčius. Toks argu-
mentas buvo rutuliojamas bent jau prieš dešimtmetį ir vienu ar kitu 
lygiu buvo įgyvendintas Europoje. Tačiau progresas link reikšmin-
gos ekologinės mokesčių reformos lieka skausmingai lėtas.6 

Parama ekologijai besivystančiose šalyse
Pagrindinė išsivysčiusios ekonomikos gerovės permąstymo mo-

tyvacija tai sukurti erdvę neturtingoms valstybėms, kurioms augi-
mas reikalingas labiau. Tačiau šioms ekonomikoms sustiprėjus taip 
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pat atsiras gyvybiškai svarbus poreikis užtikrinti, kad vystymasis 
būtų darnus ir išliktų ekologinėse ribose. 

Tiksliau sakant, tai reikalauja patikimų finansavimo mecha-
nizmų, kad ištekliai būtų prienami besivystančioms valstybėms. 
Jungtinių Tautų Bendroji klimato kaitos konvencija jau sudarė 
tokį mechanizmą, žinomą kaip Pasaulinis aplinkos fondas (angl. 
Global Environment Facility, GEF).7 Tokio tipo išteklių perdavimo 
mechanizmo plėtra ar dauginimas yra prioritetinis dalykas. Inves-
ticijos į atsinaujinančią energetiką, energijos efektyvumas, išteklių 
efektyvumas, žemų anglies išmetimų infrastruktūros, „anglies ab-
sorbentų“ (miškų) ir bioįvairovės apsauga liks gyvybiškai svarbios. 

Yra ir kitas sudėtingas dalykas besivystančios ekonomikos ša-
lims tai sumažinto vartojimo išsivysčiusios ekonomikos šalyse įtaka 
jų eksporto rinkoms. Įdomu, kad dabar yra kai kurių požymių, 
leidžiančių manyti, kad ilguoju laikotarpiu paaiškės, jog tai yra ma-
žiau keblus dalykas nei buvo manyta.8 Augimas pramoniniu būdu 
besivystančių šalių ekonomikose vis labiau pagrįstas vietiniu varto-
jimu arba prekyba tarp pramoniniu būdu besivystančių šalių. Ta-
čiau kai kuriam laikotarpiui liks poreikis teikti struktūrinę paramą 
besivystančioms valstybėms perėjime į darnią ekonomiką.9 

Investicinių ir struktūrinių poreikių finansavimas galėtų turė-
ti keletą formų, įskaitant anglies išmetimų rinkliavą turtingesnėse 
šalyse, mokamą už importus iš besivystančių valstybių,10 arba To-
bin‘o mokesčius už tarptautinius valiutos pervedimus (žr. žemiau 
6 rekomendaciją).

Ekonominio modelio taisymas
Ekonomika, pagrįsta orientuotu į skolas materialistinio var-

tojimo didėjimu, yra ekologiškai nedarni, socialiai problema-
tiška ir ekonomiškai nestabili (2, 5 ir 6 skyriai). Kad tai būtų 
pakeista, reikia suformuoti naują makroekonomiką darniam 
vystymuisi (7 ir 8 skyriai, 2 priedas): ekonominį variklį, kurio 
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176

Gerovė be augimo

stabilumas nepriklauso nuo nepaliaujamo vartojimo augimo ir 
materialinio naudojimo plėtros. Naujos struktūros kūrimas yra 
neatidėliotinas prioritetas. Politika gali prisidėti prie šios užduo-
ties keliais būdais.

Ekologinės makroekonomikos vystymas
Pagrindinis žingsnis tai vystyti techninius pajėgumus to, ką ga-

lėtume pavadinti ekologine makroekonomika. Iš esmės tai reikštų 
sugebėjimą suprasti ekonomikos elgseną, kai ji priklauso nuo griež-
tai apribotų išmetimų ir išteklių naudojimo limitų, ir ištyrinėti, 
kaip ekonomika gali veikti prie įvairių vartojimo, investicijų, darbo 
užimtumo ir našumo augimo formų. 

Pagrindinis reikalavimas peržiūrėti mūsų išankstinį nusistaty-
mą dėl darbo ir kapitalo produktyvumo. Nuolatinis darbo našumo 
siekimas skatina ekonomikos augimą, kad palaikytų visišką užim-
tumą. Tačiau mažai tikėtina, kad tokia tendencija tęstųsi ekono-
mikoje, orientuotoje į (didesnių darbo sąnaudų reikalaujančias) 
paslaugas (8 skyrius). Krintančio darbo našumo poveikis jau yra 
problema Europos Sąjungoje.11 Vietoj tolesnio didelio produkty-
vumo paieškų skatinimo būtų geriau užsiimti struktūriniu perėji-
mu link žemų anglies išmetimų, daug darbo reikalaujančios veiklos 
ir sektorių.

Šioje analizėje „ekologinės investicijos“ (žr. toliau) atsirado kaip 
vienas iš pagrindinių reikalavimų. Produktyvumo klausimas vėl yra 
lemiamas. Tačiau šįkart klausimas yra apie kapitalo produktyvumą. 
Ekologinės investicijos turės skirtingas normas ir grąžos laikotar-
pius. Įprastiniais terminais kalbant, jos gali būti „mažiau produk-
tyvios“. Ekologinės investicijos vis dėlto priklausys nuo investicijų 
sąlygų ir tikslų (2 priedas). 

Taip pat naujai makroekonomikai aiškiai reikės įtraukti kažkokį 
gamtinio kapitalo ir ekosistemos paslaugų verčių įvertinimą.12 Ga-
liausiai jos turės būti integruotos į pagrindinio kapitalo atsiskaity-
mus, į gamybines funkcijas ir vartojimo srautus.
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Kaip visa tai galėtų veikti, yra milžiniškas, bet jaudinantis iššū-
kis. Faktiškai nėra jokių realių nuoseklios makroekonominės struk-
tūros precedentų darniam vystymuisi.13 Tačiau naujoji darnumo 
ekonomika nėra Thomas‘o Malthus‘o ekonomika. Tai vieta, kuri 
turėtų pritraukti gabius, jaunus ekonomistus, kad jie ištobulintų 
ateičiai tinkantį ekonomikos mokslą.

Investavimas į darbo vietas, aktyvus
 ir infrastruktūras
Investavimas į darbo vietas, aktyvus ir infrastruktūras iškyla ne 

tik kaip esminis ekonomikos atsigavimo, bet ir kaip vienas naujo-
sios ekologinės makroekonomikos fondų komponentas. Ekologi-
nės investicijos turi kai kuriuos aiškius tikslus. Jie apima:14 

•	 pastatų atnaujinimą energijos taupymo ir anglies išmetimo 
mažinimo priemonėmis;

•	 atsinaujinančios energetikos technologijas;
•	 inžinerinių tinklų pertvarkymą, ypač elektros tinklų;
•	 visuomeninio transporto infrastruktūras;
•	 visuomenines erdves (pėsčiųjų zonas, žaliąsias erdves, bibliote-

kas ir t. t.);
•	 ekosistemų priežiūrą ir apsaugą.

Investicijos į darbo vietas ir įgūdžius taip pat bus gyvybiškai 
svarbios prižiūrint ir gerinant pastatus ir infrastruktūras. Faktiš-
kai darbo vietų kūrimą turėtume suvokti kaip teisėtą investicijų 
centrą, kai tik naudojamas darbas apsaugo ar gerina visuomeninį 
turtą.

Tačiau ekologinės investicijos nėra tik investicijų nukreipimas 
konkretiems tikslams. Jos taip pat reikalauja kitokios investicijų 
„ekologijos“. Ypatingai reikės atkreipti dėmesį į investicijų sąlygas, 
jų grąžos normas ir laikotarpius bei kapitalo rinkų struktūras. Paga-
liau, tai taip pat reikš griežtų klausimų apie turto nuosavybę ir apie 
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perteklių nuo to turto kontrolę kėlimą. Nuosavybės teisių prigim-
tis ir vaidmuo yra šių klausimų centre.

Finansinio ir fiskalinio atsargumo didinimas
Skolų valdomas materialistinis vartojimas per paskutiniuosius 

du dešimtmečius palaikė ekonominį augimą. Tačiau tai destabili-
zavo makroekonomiką ir prisidėjo prie pasaulinės ekonominės kri-
zės. Atsiranda susitarimas, kad turi būti paskelbta nauja finansinio 
ir fiskalinio išmintingumo era. Daug svarbių pasiūlymų jau buvo 
aptarta tarptautinėje arenoje.15 

Tarp jų nacionalinių ir tarptautinių finansinių rinkų nuostatų 
pertvarkymas, nesąžiningų ir destabilizuojančių rinkos įpročių (to-
kių kaip prekių pardavimas be padengimo), pernelyg didelių vado-
vų atlyginimų paketų sumažinimas (arba jų susiejimas su veiklos 
rezultatais), didesnės apsaugos nuo vartojamojo kredito įsiskolini-
mų suteikimas ir aktyvesnis vidinių santaupų skatinimas. 

Kai kurios kitos priemonės taip pat reikalauja svarstymo. Viena 
jų, kuriai dėl daugybės priežasčių buvo skirtas dėmesys tai tarp-
tautinių valiutos pervedimų apmokestinimas. Taip vadinamą To-
bin‘o mokestį* sugalvojo Nobelio premijos laureatas ekonomistas 
James‘as Tobin‘as, kaip mechanizmą sumažinti potencialiai desta-
bilizuojančius valiutų kursų svyravimų efektus. Jis taip pat buvo 
aptariamas kaip mechanizmas sumažinti per didelį kapitalo judru-
mą ir kaip plėtros finansavimo būdas (skirstant biudžeto pajamas iš 
mokesčių kaip plėtros paramą).16 

Kitas pasiūlymas, skirtas finansinių rinkų stabilizavimui, tai 
pinigų, cirkuliuojančių ekonomikoje, kiekio visuomeninės kon-
trolės padidinimas. Didžiausia cirkuliuojančių pinigų dalis bet 
kuriuo laiko momentu išsivysčiusios ekonomikos šalyse dabar yra 

* Tobin‘o mokestis – mokestis, pasiūlytas Nobelio premijos laureato, ekono-
misto James‘o Tobin‘o, buvo apibrėžtas kaip mokestis visiems neatidėliotiniems 
vienos valiutos keitimams kita. Mokestis, skirtas uždėti baudą trumpalaikiams 
finansiniams judėjimams pirmyn-atgal kita valiuta (vertėjo pastaba).
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sukuriama privačiuose bankuose kaip paskolos verslams arba namų 
ūkiams. Tai įmanoma tik todėl, kad iš bankų nereikalaujama turėti 
rezervų, ekvivalentiškų visiems klientų depozitams, t. y. veikia va-
dinamoji dalinių rezervų sistema.

Apdairumas diktuoja, kad tam tikra banko aktyvų dalis būtų 
laikoma kaip rezervas. Kuo didesnė ši dalis, tuo didesnis apdai-
rumo laipsnis. Viena problemų, su kuria susidūrė bankai per 
2008 m. finansinę krizę, buvo pakankamų rezervų nelaikymas. Kai 
kas kvietė laikytis šimtaprocentinės rezervo sistemos.17 Tokioje sis-
temoje vyriausybės galėtų išlaikyti visišką pinigų rezervų kontrolę. 
Likvidumas būtų daug žemesnis, investicijos ir skolos būtų labiau 
kontroliuojamos. 

Nacionalinės apskaitos persvarstymas
BVP tėra ekonomikos „užimtumo“ matavimo vienetas (8 sky-

rius). Juo matuojamas vartotojų išlaidų ir santaupų kiekis arba 
ekvivalentiškai ekonominių veiklos rūšių pridėtinė vertė. Tačiau jo, 
net kaip ekonomikos gerovės mato, trūkumai pagrįsti dokumen-
tais. Tai BVP negalėjimas teisingai įvertinti pakitimų aktyvų bazė-
je, įtraukti tikruosius gerovės praradimus dėl esamo nelygaus paja-
mų paskirstymo, atsižvelgti į materialinių išteklių ir kitų gamtinio 
kapitalo formų išeikvojimą, užfiksuoti taršos ir ilgalaikės aplinkos 
žalos išorines išlaidas, įvertinti kriminalinių nusikaltimų, automo-
bilių avarijų, pramoninių avarijų, šeimų iširimų ir kitas socialines 
išlaidas, būti koreguojamam atsižvelgiant į „gynybines“ išlaidas ir 
pozicinį vartojimą arba įvertinti ne rinkos paslaugas, tokias kaip 
namudinis darbas ir savanoriška rūpyba.

Argumentai prieš BVP turi stiprią ekonominę istoriją ir per 
eilę metų pritraukė daug dėmesio. Kelis kartus buvo bandoma 
sukurti pakoreguotus rodiklius, kurie galėtų atlikti geresnį darbą. 
Tai apima Pasaulio banko pakoreguotų grynų santaupų indeksą, 
Nordhaus‘o ir Tobin‘o ekonominės gerovės matą, Daly‘o ir Cobb‘o 
darnios ekonominės gerovės indeksą. OECD iniciatyva „Už BVP 

Perėjimas prie darnios ekonomikos
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ribų“ (angl. Beyond GDP) pabandė sujungti šias įvairias pastangas. 
Sarkozy vadovaujama Ekonominio funkcionavimo ir socialinės 
pažangos įvertinimo komisija taip pat prisidėjo prie šio klausimo. 
Jau pribrendo laikas daryti pažangą plėtojant nacionalinę apskaitą, 
kuri pateikia daug tvirtesnį ekonominio funkcionavimo matą.18 

Socialinės logikos pakeitimas
Socialinė logika, užrakinanti žmones į materialistinį vartotojiš-

kumą, kaip dalyvavimo visuomenės gyvenime pagrindą, yra labai 
galinga, tačiau ekologiškai ir psichologiškai žalinga (4–6 skyriai). 
Esminė ilgalaikės gerovės sąlyga išlaisvinti žmones nuo šios žalin-
gos varomosios jėgos ir suteikti galimybę darniam ir teikiančiam 
pasitenkinimo gyvenimui siekti (9 skyrius). Paskutinės penkios re-
komendacijos sutelktos ties šia užduotimi. 

Darbo laiko politika
Darbo laiko politika svarbi darniai ekonomikai dėl dviejų prie-

žasčių. Visų pirma darbo valandų, kurias žmonės dirba skaičius, 
yra labai susijęs (per darbo našumą) su produkcija. Tiksliau sakant, 
produkcija yra lygi išdirbtų valandų skaičiui, padaugintam iš darbo 
našumo. Ekonomikoje, kurioje darbo našumas vis dar didėja, bet 
produkcija apribota (pavyzdžiui, dėl ekologinių priežasčių), vie-
nintelis būdas palaikyti makroekonomikos stabilumą ir apsaugoti 
žmonių gyvenimo šaltinius tai turimo darbo pasidalinimas. Nuos-
mukio metu tai dažnai atsitinka jau mažesniu mastu.

Antra, sutrumpintos darbo dienos buvo siekiama dėl įvairių 
priežasčių. Ironiška, viena jų buvo tikėjimas, jog tai pakels darbo 
našumą. Tai buvo loginis paaiškinimas, pavyzdžiui, prancūzų „eks-
perimentui“ su 35 valandų darbo savaite.19 Argumentacija yra ta, 
kad, jeigu žmonės dirba mažesnį valandų skaičių, jie per tas valan-
das yra produktyvesni, nes yra geriau pailsėję, budresni ir geresnės 
formos.
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Žinoma, šių lengvatų teisėtai reikalavo darbuotojų organiza-
cijos ir šalininkai.20 Konkrečios politinės ekonomikos priemonės 
sumažinti darbo valandas ir pagerinti darbo-gyvenimo pusiaus-
vyrą galėtų apimti lankstesnį darbo laiką (grafiką) darbuotojams, 
priemones, skirtas kovoti prieš diskriminaciją, dirbant nepilną 
darbo dieną, dėl išdėstymo pagal rangus, paaukštinimo tarnybo-
je, apmokymų, užimtumo garantijos ir darbo užmokesčio tarifo, 
geresnį darbuotojų skatinimą (ir darbdavių lankstumą) šeimos 
laiko, tėvystės atostogų ir ilgalaikių (akademinių) atostogų at-
žvilgiu.21

Kova su sistemine nelygybe
Sisteminis pajamų skirtumas didina nerimą, kenkia visuomeni-

niam kapitalui, didina mažesnes pajamas gaunančių gyventojų ser-
gamumą ir mažina jų pasitenkinimą gyvenimu. Faktiškai, neigiami 
sveikatos ir socialinių efektų požymiai tarp nelygių gyventojų didė-
ja. Sisteminė nelygybė taip pat skatina pozicinį vartojimą, įnešantį 
indėlį į materialinio „reketo“ mechanizmą, kuris per ekonomiką 
valdo išteklius.

Susidorojimas su nelygybe galėtų sumažinti socialines išlaidas, 
pagerintų gyvenimo kokybę ir pakeistų prestižinių prekių vartoji-
mo dinamiką. Tačiau vis dar per mažai padaryta, kad būtų pakeis-
tos ilgalaikės pajamų nelygybės tendencijos, kurios vis dar didėja, 
ypatingai liberalizuotose rinkos ekonomikose, nors politinės prie-
monės ir mechanizmai nelygybei mažinti ir pajamoms perskirstyti 
yra tvirtai nusistovėję.

Jie apima patikslintas pajamų mokesčių struktūras, mažiausią 
ir didžiausią pajamų lygį, didesnę galimybę gauti kokybišką išsi-
lavinimą, antidiskriminacinius teisės aktus, priemonių kovos su 
nusikalstamumu įgyvendinimą ir vietinės aplinkos pagerinimą 
skurdžiuose rajonuose. Sistemingas dėmesys šioms politinėms eko-
nomikos priemonėms dabar yra gyvybiškai svarbus.

Perėjimas prie darnios ekonomikos
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Galimybių įvertinimas ir klestėjimas
Prielaida, kad gerovės įvertinimui nepakanka įprastinių gamy-

binės produkcijos arba vartojimo vertinimo būdų, palieka atvirą 
poreikį nustatyti atitinkamą ilgalaikės gerovės vertinimo matą. 
Tai turėtų apimti žmonių gebėjimo klestėti visoje valstybėje (ir 
skirtingose gyventojų grupėse) sistemingą įvertinimą. Toks įverti-
nimas galėtų nustatyti klestėjimo „rezultato kintamąsias“, tokias 
kaip sveiko gyvenimo trukmė, dalyvavimas švietime, pasitikėjimas, 
bendruomenės atsparumas ir dalyvavimas visuomenės gyvenime. 

Ta linkme jau pateikta daugybė pasiūlymų. Galbūt artimiau-
sias tam, kas čia buvo pasakyta, pavyzdys yra olandų darbas apie 
„gebėjimų indekso“ vystymą (žr. 4 skyrių). Tačiau pasiūlymai plė-
toti nacionalinio gerbūvio apskaitą taip pat remiasi „įvertinimo kas 
svarbu“ logika. Tolesnis žingsnis būtų sistemiškai integruoti tokią 
apskaitą į egzistuojančią nacionalinės apskaitos struktūrą (žr. 7 re-
komendaciją pirmiau) ir galbūt net pritaikyti ekonominę apskaitą 
klestėjimo apskaitoje.22 

Socialinio kapitalo stiprinimas
Supratimas, kad gerovė iš dalies neatsiejama nuo mūsų ge-

bėjimo dalyvauti visuomeniniame gyvenime, reikalauja, kad dė-
mesys būtų atkreiptas į pagrindinius žmogiškuosius ir socialinius 
išteklius, reikalingus šiai užduočiai. Atsparių socialinių bendruo-
menių kūrimas yra ypatingai svarbus susidūrus su ekonominiais 
sukrėtimais. Kaip rodo 4 skyriuje pateikti pavyzdžiai, bendruo-
menės stiprybė gali nulemti žlugimą arba laimėjimą ekonominio 
griuvimo akivaizdoje. 

Reikalinga daugybė politinių priemonių visuomeniniam kapita-
lui sukurti ir bendruomenėms sustiprinti. Tai yra kurti ir apsaugoti 
bendras visuomenės erdves, skatinti bendruomenines darnumo ini-
ciatyvas, mažinti geografinį darbo jėgos mobilumą, užtikrinti „ža-
liųjų“ darbo vietų apmokymus, siūlyti geresnes galimybes mokytis 
visą gyvenimą, suteikti daugiau planavimo atsakomybės vietinėms 
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bendruomenėms ir apsaugoti visuomeninį transliavimą, muziejų 
finansavimą, visuomenines bibliotekas, parkus ir žaliąsias erdves.

Yra ženklų, kad į sistemingą visuomeninio kapitalo eroziją buvo 
atkreiptas dėmesys. Trečiojo sektoriaus iniciatyvos pradeda telktis 
konkrečiai ties bendruomenių sugebėjimu greitai atsigauti jas at-
kuriant. Pavyzdžiai yra Tarptautinis atsparumo projektas Kanadoje, 
JK Jaunimo fondo vietos gerbūvio projektas ir augantis tarptautinis 
„Virsmo“ miesto judėjimas (angl. Transition Town Movement).23 Pra-
deda atsirasti tam tikra parama ir iš pačių vyriausybių joms pripažįs-
tant socialinio kapitalo svarbą.24 Tačiau valstybės iniciatyva ir toliau 
lieka izoliuota ir pavienė. Reikalinga sisteminga politikos struktūra 
visuomeninei sanglaudai palaikyti ir kurti atsparias bend ruomenes.

Vartotojiškumo kultūros suardymas 
Vartotojiškumas iš dalies vystėsi kaip vartojimu varomo ekono-

mikos augimo apsaugos priemonė. Tačiau tai skatina neprodukty-
vią prestižo konkurenciją ir turi žalingą psichologinį ir socialinį po-
veikį žmonių gyvenimui. Vartotojiškumo kultūra yra perduodama 
per institucijas, žiniasklaidą, socialines elgesio normas ir daugybę 
nedidelių signalų, drąsinančių žmones saviraiškai, tapatumo siekiui 
ir prasmės ieškojimui per materialines vertybes. Šitų sudėtingų pas-
katų struktūrų sugriovimas reikalauja sistemiškai kreipti dėmesį į 
daugybę būdų, kuriais jos yra sukurtos. 

Labiausiai aišku, kad būtinas griežtesnis komercinių visuome-
nės informavimo priemonių reguliavimas. Ypatingą susirūpinimą 
kelia komercinės reklamos vaidmuo vaikams. Kai kurios valsty-
bės (ypač Švedija ir Norvegija) yra uždraudusios į vaikus iki 12 
metų nukreiptą TV reklamą. Nekomercinių zonų sukūrimas, kaip 
„Švaraus miesto įstatymas“ San Paule, yra vienas iš būdų apsaugoti 
visuomeninę erdvę nuo komercinio įsibrovimo. Kitas sistemingas 
visuomeninės žiniasklaidos priemonių rėmimas per valstybinį fi-
nansavimą. Kaip teigia Vietinio savarankiškumo institutas (angl. 
Institute for Local Self-Reliance), „bendruomenės turėtų turėti teisę 
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pasilikti laisvas nuo komercializmo erdves, kur piliečiai galėtų susi-
rinkti arba keistis mintimis lygiomis sąlygomis“.25 

Stipresni prekybos standartai taip pat turėtų apsaugoti pilie-
čius kaip darbuotojus ir vartotojus. Geras pavyzdys yra sąžiningos 
prekybos (angl. Fair Trade) iniciatyva, parodanti, ką gali pasiekti 
įmonės, pasiruošusios veikti savanoriškais pagrindais. Tačiau ji dar 
nėra pakankamai išplėsta, kad būtų apsaugoti ekologiniai ir etiniai 
standartai visoje pasiūlos grandinėje arba užtikrinti, kad visi šie 
klausimai atsispindėtų žmonių pirkimo elgsenoje. 

Prekybos standartai taip pat turėtų būti nukreipti į vartojimo 
produktų ilgaamžiškumą. Planuojamas ir pastebimas produkcijos 
senėjimas yra viena didžiausių bėdų visuomenėje ir kenkia žmonių, 
kaip vartotojų ir piliečių, teisėms ir teisėtiems interesams. 

Vartotojiškumo kultūros suardymas ir socialinės logikos pakei-
timas pareikalaus tam tikrų darnių ir sistemingų pastangų, kurių 
pradžioje prireikė jam įgyvendinti. Tačiau svarbiausia, kad šios pa-
stangos nepasieks tikslo, jei bus įgyvendinamos, kaip baudžiamo-
sios priemonės. Perspektyvių alternatyvų siūlymas žmonių vartoto-
jiškam gyvenimo būdui yra gyvybiškai svarbus. Pažanga priklauso 
nuo galimybių žmonėms klestėti mažiau materialistiniais būdais 
sukūrimo. 

Ne utopija
Šie išdėstyti pasiūlymai tiesiogiai išplaukia iš ankstesnių knygos 

skyrių analizės. Tačiau daugelis jų nagrinėjami ilgesnėse ir nuodu-
gnesnėse diskusijose apie darnumą, gerbūvį ir ekonominį augimą. 
Ir bent jau kai kurie iš jų glaudžiai siejasi su vyriausybės rūpesčiais, 
pavyzdžiui, dėl išteklių stygiaus, klimato kaitos tikslų, ekologinių 
mokesčių ir socialinio gerbūvio.

Dalis šios knygos tikslų buvo pateikti nuoseklų pagrindą šioms 
politinėms priemonėms ir padėti sugriežtinti vyriausybės valdžią, 
teikiant jas svarstymui. Šiuo metu, nepaisant jos geriausių pastan-



185

gų, pažanga link darnumo lieka skausmingai lėta, ir turi tendenciją 
nuolat strigti dėl visiems rūpimo ekonominio augimo įsipareigoji-
mo. Politinės valios permaina būtina. Tačiau tai įmanoma, kai visi 
valstybę kamuojantys nesusitarimai bus išspręsti (10 skyrius). 

Vienas dalykas yra aiškus. Dabar išsivysčiusių ekonomikų šalių 
vyriausybės turi unikalią galimybę, toliau siekdamos šių tikslų, ini-
cijuoti platesnio pobūdžio pokyčius ir procese demonstruoti eko-
nominį vadovavimą, remti tarptautinius darnumo veiksmus. Šis 
procesas turi prasidėti vystant finansinį ir ekologinį išmintingumą 
namuose. Jis taip pat turi pradėti atitaisyti iškreiptas paskatas ir 
žalojančią socialinę logiką, kuri mus užrakina į neproduktyvią pres-
tižo konkurencinę būseną.

Visų pirma turime neatidėliotinai išvystyti atsparią ir darnią 
makroekonomiką, kuri daugiau nebūtų pagrįsta nepaliaujamu var-
tojimo augimu. Aiškiausia 2008 m. finansinės krizės žinia yra ta, 
kad dabartinis ekonominės sėkmės modelis iš esmės yra ydingas. 
Vakarų pasaulio išsivysčiusios ekonomikos šalims gerovė be ekono-
minės plėtros yra jau nebe utopinė svajonė. Tai finansinė ir ekolo-
ginė būtinybė.

Perėjimas prie darnios ekonomikos
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Ilgalaikė gerovė
12

Naujoji bendros gerovės politika reiškia ne tik sąžiningų poli-
tikų paiešką. Jai taip pat reikia daug reiklesnių idėjų apie tai, ką 
reiškia būti piliečiu, ir ji reikalauja daug nuoširdesnio visuome-
ninio pokalbio tokio, kuris betarpiškai susijęs su moraliniais ir 
net dvasiniais klausimais.

Michael’as Sandel’is, 2009 m. birželis1 

Visuomenė susiduria su sudėtinga dilema. Priešintis augimui 
reiškia rizikuoti žlugti ekonomiškai ir socialiai. Nepaliaujamai jo 
siekti reiškia kelti pavojų ekosistemoms, nuo kurių priklauso mūsų 
ilgalaikis išlikimas. 

Didžiąja dalimi ši dilema yra nepripažinta vyraujančioje politi-
koje. Ji tik pastebima visuomeninėse diskusijose. Kai realybė pra-
deda kėsintis į kolektyvinę sąmonę, geriausia, ką pavyksta pasiūlyti, 
tai kažkaip „atsieti“ augimą nuo medžiaginių poveikių. Ir tai tęsti 
tol, kol ekonomika proporcingai augs. 

Realus šios užduoties mastas retai pripažįstamas. Pasaulyje, 
kuriame gyvens 9 milijardai žmonių, trokštančių vakarietiško gy-
venimo būdo, anglies išmetimų intensyvumas kiekvienam išeigos 
doleriui 2050  m. turėtų būti bent 130 kartų mažesnis negu yra 
šiandien. O šimtmečio pabaigoje ekonominės veiklos metu anglies 
dioksidas iš atmosferos turės būti šalinamas, o ne pridedamas. 

Nesvarbu, kad niekas nežino, kaip tokia ekonomika atrodo. Ne-
svarbu, kad atsiejimas niekur nevyksta tokiu mastu. Nesvarbu, kad 
visos mūsų institucijos ir stimuliuojančios struktūros be perstojo 
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nukreipia klaidinga kryptimi. Kartą pripažinta dilema tampa vis 
grėsmingesnė mūsų ateičiai, kad mes beviltiškai pradedame tikėti 
stebuklais. Technologijos išgelbės mus. Kapitalizmas gabus tech-
nologijoms. Tad palikime viską, kaip yra, ir tikėkimės geriausio.2 

Ši apgaulinga strategija pasiekė savo ribą. Perdaug supaprastin-
tos prielaidos, kad kapitalizmo polinkis į efektyvumą stabilizuos 
klimatą ir išspręs išteklių stygiaus problemą, jau tiesiogine prasme 
yra beveik žlugusios. Dabar mums būtinai reikia aiškesnės vizijos, 
drąsesnės politinės veiklos krypties formavimo, patikimesnės stra-
tegijos, kuri galėtų pasipriešinti augimo dilemai. 

Pirmiausia turime išaiškinti jėgas, kurios mus laiko pražūtinga-
me neigime. Prigimtis ir struktūra čia veikia išvien. Pelno motyvas 
skatina nuolatinį naujesnių, geresnių arba pigesnių produktų ir 
paslaugų ieškojimą. Mūsų pačių nesiliaujantis naujovių ir socia-
linės padėties ieškojimas užrakina mus į geležinį vartotojiškumo 
narvą. Pati prabanga mus išdavė. 

Prabanga klesti ir priklauso nuo nesiliaujančios vartojimo nau-
jovių gamybos ir dauginimo. Tačiau negailestingos naujovės stipri-
na troškimą ir silpnina mūsų gebėjimą apsaugoti ilgalaikius sociali-
nius tikslus. Dėl to mes pakenkiame savo pačių ir mus supančiųjų 
gerbūviui. Kažkur pakeliui prarandame bendrą gerovę, kurios iš 
tikrųjų siekėme.

Čia nėra nieko neišvengiamo. Negalime pakeisti ekologinių ap-
ribojimų. Negalime pakeisti žmogiškosios prigimties. Tačiau mes 
galime kurti ir atgaivinti socialinį pasaulį. Jo normos yra mūsų 
normos. Jo vizijos yra mūsų vizijos. Jo struktūros ir institucijos 
formuoja šias normas ir vizijas ir yra suformuotos pagal jas. Būtent 
čia pakeitimai būtini.

Ankstesniajame skyriuje mes tyrinėjome politikos įsikišimo 
potencialą, kuris galbūt gali duoti pirminį impulsą šiam procesui. 
Praktiniai žingsniai, kurių dabar galėtume imtis tai vykdyti perėji-
mą į darniąją ekonomiką. Šis paskutinis skyrius grąžina prie kai ku-
rių svarbesnių klausimų, iškeltų knygoje. Jis apibendrina esminius 
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naujosios ekonomikos elementus ir nagrinėja gilesnę trokštamos 
gerovės be augimo prasmę. 

Gerovės vizijos
Pradinis viso to taškas glūdi gerovės, kaip žmogiškojo gebėjimo 

klestėti, vizijoje laikantis ribotų išteklių planetos ekologinių ribų. 
Ši vizija neabejotinai turi materialinius aspektus. Kvaila sakyti, 

kad reikalai klostosi gerai, kai trūksta maisto ir pastogės. Ir taip 
vis dar yra milijardams žmonių besivystančiame pasaulyje. Tačiau 
teigti, kad kiekybė lygu kokybei, kad daugiau yra geriau, yra aps-
kritai klaidinga. Daiktai nepadės mums klestėti. O kartais jie net 
gali trukdyti. 

Klestėti tai iš dalies yra gebėjimas mylėti ir būti mylimam, 
džiaugtis savo bendraamžių pagarba, būti naudingam visuomenei, 
turėti bendrystės ir pasitikėjimo bendruomene jausmą, padėti su-
kurti visuomenišką pasaulį ir rasti jame patikimą vietą. Trumpai 
tariant, svarbi klestėjimo sudedamoji dalis yra sugebėjimas pras-
mingai dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

Tai visų pirma socialinės ir psichologinės užduotys. Sunkumas 
tame, kad vartotojų visuomenė pasisavino daugybę materialinių 
gėrybių ir jų aptarnavimo procesus. Žinoma, mes nesame pirmoji 
visuomenė, suteikianti paprasčiausiems daiktams simbolinę pras-
mę. Tačiau mes esame pirmieji, perduodantys tiek daug savo soci-
alinio ir psichologinio funkcionavimo materialistiniams siekiams. 

Mūsų tapatumo pojūtis, mūsų meilės išraiška, mūsų prasmės 
ir tikslo ieškojimas, netgi mūsų svajonės ir troškimai yra aiškiai 
išreikšti per prekių kalbą. Pagrindiniai klausimai, kuriuos mes už-
duodame apie pasaulį ir mūsų vietą jame, išreiškiami per vartotojiš-
kumą. Neribota galimybė prieiti prie materialinių gėrybių pakeičia 
mūsų laisvės svajones. Ir kartais net nemirtingumą.

„Žmogiškasis gyvūnas yra žvėris, kuris miršta, ir jeigu jis turi pi-
nigų, jis perka, perka ir perka, sakė pagrindinis personažas 1955 m. 
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Tennessee Williams’o pjesėje „Katė ant įkaitusio skardinio stogo“. 
Ir aš manau, kad priežastis, kodėl jis perka viską, ką gali, yra ta, 
kad giliai savo mintyse jis turi kvailą viltį, jog vienas jo pirkinių 
bus amžinas.“ 

Čia taip pat klesti apgaulė. Žinoma, materialiniai daiktai siūlo 
naujoves, jie nuramina mus ir suteikia viltį. Jie sujungia mus su 
tais, kuriuos mylime ir stengiamės pamėgdžioti. Tačiau šie ryšiai 
geriausiu atveju nepastovūs. Jie gali tiek pat trukdyti, tiek ir padėti. 
Laikui bėgant, jie išblanksta ir deformuojasi. Galiausiai jų perspek-
tyva nepagrįsta. 

Ši išmintis egzistuoja nuo neatmenamų laikų. Laikui bėgant ji 
nesilpnėja. Jos nesusilpnino mūsų materialinė gerovė. Na, gal tik 
paprasčiausiai tampa vis sunkiau ir sunkiau matyti, kur yra tie ti-
krieji turtai, atskirti, kas svarbu, o kas tik blizga. Mes patekome į 
prabangos labirinto spąstus, kuriuose lemta pasilikti tol, kol kerai 
bus išsklaidyti. Kai taip yra, mes esame pasimetę.

Du patraukliausi pasiūlymai, kuriuos esu gavęs, papildo šios 
knygos idėjas, perteikia šiuos dalykus kitu būdu. Kai parašiau apie 
iliuzinę vartotojiškumo paguodą, man parašė nepagydomų ligonių 
slaugos ligoninės vadovas. Jis atskleidė, kaip mirtinos ligos diagno-
zė tiesiogiai pastato žmones akistaton su šia iliuzija. Jo ligoninės 
pacientai patiria įvairias kančias, tačiau vienas sunkiausių dalykų 
yra susidoroti su prasmės krize, inicijuota žinojimo, kad vartojimo 
svajonės, į kurias jie buvo taip giliai nugrimzdę, jiems jau apskritai 
nebepadės. 

Bendruomenės darbuotojas, dirbantis psichikos sveikatos sek-
toriuje, pateikė panašią mintį. Jis aprašė visišką psichinį išsekimą 
kaip ekvivalentą išvadai, kad jūsų „gyvenimo būdo paketo“ emoci-
niai ir pažintiniai aspektai atsiskiria. „Asmuo krizėje nebegali ilgiau 
išlaikyti natūraliosios gyvenamosios aplinkos, savitarpio santykių, 
darbo, pajamų, skolų (ir t. t.) pusiausvyros su įgūdžiais, troškimais, 
prasmėmis ir tikslais, kuriuos išvystė dar vaikystėje“, pasakojo jis 
man. Vėl suimti save į rankas tai reiškia vėl sukurti naujus palai-
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kančius tarpusavio santykius, tikslus ir naują prasmę, kai kalbama 
apie vaistus arba terapiją.

Žinoma, ne visi neišvengiamai susiduriame su mirtina liga arba 
psichiniu išsekimu. Tačiau mes esame didesnės ir galbūt klastinges-
nės krizės akivaizdoje, tiksliau sakant dviejų krizių. Arčiausiai yra 
ekonominė krizė. Jau pats nedarbas yra grėsmė gyvenimo būdui. 
Be šios tiesioginės grėsmės yra ekologinės krizės perspektyva.

Šiomis dienomis mes galime būti skatinami apibūdinti save 
daugiau per mūsų turtų, laiko, erdvės vartotojų vaidmenį, negu 
per mūsų, kaip šių dalykų gamintojų, vaidmenį.3 Tačiau darbas vis 
dar yra svarbus. Nedarbo skausmas tik iš dalies yra finansinis. Dar-
bo praradimas tai viena situacijų, kuri palaužia mūsų pasitikėjimą 
ir socialinį gyvenimą. 

Ši rizika sustiprėja labiau nelygiame pasaulyje. Nedarbo gėda 
daugiausia pasireiškia per socialinį sulyginimą. Kuo ryškesnis šis su-
lyginimas, tuo labiau sekinanti gėda. Tačiau beveik kiekvienoje vi-
suomenėje, kad ir kaip lygioje, tam tikros rūšies vaidmuo yra svarbus. 

Įdomu pasebėti, kad praktinė reakcija į nedarbą taip pat yra 
žingsnis ir į persitvarkymą. Ir ypač į paprastumo privalumus mūsų 
gyvenimų sutvarkymą ir nukreipimą į esminius dalykus. Dalykų, 
kurie mums svarbūs, sustiprinimas ir bereikalingų įsipareigojimų 
sumažinimas padidina mūsų atsparumą išoriniams sukrėtimams ir 
net gali pagerinti mūsų gyvenimo kokybę. 

Ši strategija taip pat atkreipia dėmesi į asmeninės pozicijos 
svarbą šioje knygoje minimos dilemos kontekste. Savanoriško pa-
prastumo galimybės, pateiktos 9 skyriuje, jau plačiai tyrinėjamos 
asmeniniu, namų ūkių ir bendruomenių lygiais. Daug pasako tas 
faktas, kad žmonės, kurie bando gyventi kukliau, atrodo laiminges-
ni, negu tie, kuriuos valdo materializmas. 

Taupumas mūsų vartotojiškai kultūrai atrodo svetimas ir net 
nemalonus. Tačiau, kaip nurodo Financial Times straipsnių auto-
rius Harry Eyres, šio žodžio lingvistinės šaknys glūdi lotyniškame 
žodyje, reiškiančiame „vaisių“, o ne žodžiuose, reiškiančiuose pa-
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siaukojimą ar sunkumus. Tiksliau, žodžiai, reiškiantys taupumą 
ir kuklumą anglų ir romanų kalbose, yra kilę iš lotyniško frugi, 
nelinksniuojamo būdvardžio, sudaryto iš žodžio frux („vaisius“) 
naudininko linksnio ir dažnai sujungiamo su bonae, reiškiančio 
„geras“. Taigi, „geras vaisus“. „Gero vaisiaus“ pasirinkimas reiškia 
buvimą sąžiningu ir nuosaikiu, pasišventusiu ilgalaikiam klestėji-
mui. Jis svarbus tiek žmogui, tiek ir visai Žemei“.4 Čia Eyres užsi-
mena apie antrąją krizę. Klimato kaita ir išteklių stygius gali atro-
dyti kaip rytojaus problemos. Atogrąžų miškai gali būti „toli nuo 
čia“.5 Nepaprastas skurdas gali atrodyti kaip kieno kito problema. 
Taip yra todėl, kad žvelgiame į pasaulį trumparegiškai. Mes įdėmiai 
žiūrime į ateitį ir į tuos, mažiau laimingesnius nei patys esame, ne 
per tą galingo teleskopo galą. Viskas atrodo taip toli.

Tačiau, taip darydami, kenkiame teisingos ir ilgalaikės gerovės 
ateities perspektyvoms. Mūsų užduotis čia, kaip ir labiau tiesiogi-
nėse krizėse, yra pertvarkymas asmeninis, socialinis ir institucinis. 
Būtina atkurti gerovę iš apačios į viršų. Ir nors tai gali atrodyti 
bauginančiai, iš tikrųjų jau daug žinome apie tai, kas yra būtina.

Be apsirūpinimo maistu ir prieglobsčiu, gerovė dar susidaro iš 
mūsų gebėjimo dalyvauti visuomenės gyvenime, bendros prasmės 
ir tikslo supratimo, mūsų sugebėjimo svajoti. Mes įpratome siekti 
šių tikslų materialinėmis priemonėmis. Savęs išsilaisvinimas iš to-
kio suvaržymo ir yra pokyčio esmė.

Tai neįvyks, jeigu duosime rinkai valią. Tai taip pat neįvyks vien 
tik įtikinėjimais. Asmeninė arba bendruomeninė veikla pateikia 
gyvybiškai svarbius pokyčių būdus. Tačiau aš atkakliai teigiau, kad 
vienos grupės pastangos įtikinti kitą atsisakyti materialinių turtų iš 
esmės yra įtartinos. Tai panašu į tai, kaip prašyti žmonių atsisakyti 
tam tikrų socialinių ir psichologinių laisvių.

Pažanga iš esmės priklauso nuo įtikimų alternatyvų sukūrimo. 
Užduotis yra sukurti realias galimybes žmonėms klestėti mažiau 
materialistiniais būdais. Visuomenės mastu tai reiškia reinvestuoti 
į šias galimybes fiziškai, finansiškai ir emociškai. Ypatingai reikia 
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atgaivinti visuomeninių gėrybių sąvoką, atnaujinti visuomenių 
erdvių, institucijų, bendrų tikslų supratimą, investuoti pinigus ir 
laiką į bendrus tikslus, turtą ir infrastruktūrą. 

Tai skamba kaip kažkas milžiniško, tačiau tai nebūtinai turi 
būti milžiniška. Žaliosios erdvės, parkai, rekreacijos centrai, sporto 
kompleksai, bibliotekos, muziejai, visuomeninės transporto prie-
monės, vietiniai turgūs, prieglaudos ir „ramybės centrai“, festiva-
liai tai keletas visuomeninio dalyvavimo naujosios vizijos kūrime 
blokų. Į visuomenines paslaugas vis labiau yra žiūrima kaip į prie-
mones prižiūrėti tuos, kurie negali sau leisti tokių paslaugų priva-
čiai. Tačiau, kaip savo 2009 m. Reith paskaitoje* nurodė Harvardo 
politinis filosofas Michael’as Sandel’is, tų visuomeninių paslaugų 
vietos „taip pat yra bendrapilietiškumo ugdymo vietos, leidžian-
čios įvairių socialinių sluoksnių žmonėms netikėtai susitikti vienas 
su kitu ir taip įgyti pakankamai bendro <...> gyvenimo jausmo, 
kad galėtų prasmingai galvoti vienas apie kitą kaip apie piliečius 
bendrame projekte.“6 Šis bendrų pastangų pojūtis viena vartoto-
jų visuomenės aukų. Nenuostabu, kad praradome tarpusavio ryšį. 
Nenuostabu, kad mūsų ateities pojūtis miglotas ir nesusaistytas. 
Nenuostabu, kad mūsų gerovės vizijos tapo aklos didesniems ir il-
gaamžiškesniems socialiniams tikslams. Mes padalinome savo ben-
drų pastangų jausmą taip, kad galėtume parduoti jo dalis rinkos 
kaina, kad tik išlaikytume ekonominį augimą. Šiame procese jau-
čiamės netekę bendros prasmės ir tikslo.

Kaip jau matėme, iššūkiai čia iš dalies ekonominiai ir iš dalies 
socialiniai. Kuo mažiau mes dedame bendrų pastangų, tuo vis ga-
lingesnė tampa asmeninės prabangos socialinė logika. Tačiau ben-
drų pastangų praradimas tai neišvengiama ekonomikos, kuri (be-
veik tiesiogine prasme) maitinasi privatizuodama mūsų gyvenimą, 
pasekmė. Kitokios rūšies gerovei būtina kitokia ekonomika.

* Reith paskaitos – tai serija metinių radijo paskaitų, pateikianti svarbiausius 
dienos skaičius, užsakyta BBC ir transliuojama BBC Radio4 ir BBC World Service. 
Pradėtos 1948 m. Vedėjas – John’as Reith’as (vertėjo pastaba).
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Pelenė puotoje?
Akimirksniui užmirškime augimą. Vietoje to susikoncentruo-

kime ties tuo, ko norime iš ekonomikos. Stebėtina, kad tai galima 
apibendrinti keliais akivaizdžiais dalykais: gebėjimais klestėti, pra-
gyvenimo šaltiniais (greičiausiai per apmokamą darbą), dalyvavimu 
visuomenės gyvenime, saugumo ir bendrystės pojūčiu, sugebėjimu 
dalyvauti visuomeniniame gyvenime, bet vis tik ieškoti savo kaip 
asmenybės individualių galimybių. 

Tai skamba pakankamai paprastai! Bet iš tikrųjų šių tikslų įvyk-
dymas didžiulis iššūkis. Žinoma, tokia užduotis išeina už bet ko-
kios knygos ribų. Kaip šio skyriaus pradžios citatoje pabrėžia San-
del’is, nauja pilietybė reikalauja „stipraus viešojo pokalbio“. Pradėti 
tokį pokalbį ir buvo vienas pagrindinių šios knygos tikslų. 

Tuo pat metu mes jau žinome, kas čia dalyvauja (12.1 paveiks-
las). Kai kurie šių klausimų jau buvo nuodugniai išnagrinėti. Ir kai 
kurios šios naujos ekonomikos sąlygos buvo identifikuotos. Mes, 
pavyzdžiui, žinome, kad atsparumas yra svarbus. Ekonomika, kuri 
sugriūva dėl sutrikimo, tiesiogiai kenkia klestėjimui. Mes žinome, 
kad lygiateisiškumas yra svarbus. Nelygios visuomenės sukelia ne-
produktyvią prestižo konkurenciją ir kenkia gerbūviui ne tik tiesio-
giai, bet ir ardydamos mūsų bendrapilietiškumo jausmą. 

Darbas vis dar svarbus šioje naujoje ekonomikoje.7 Jis yra gy-
vybiškai svarbus dėl daugelio priežasčių. Be jau įprasto apmokamo 
darbo indėlio žmonių pragyvenimui darbas yra dalis mūsų dalyva-
vimo visuomenės gyvenime. Per darbą mes kuriame ir atgaiviname 
socialinį pasaulį ir randame jame patikimą vietą.8 

Mes taip pat žinome, kad ekonomika privalo neperžengti eko-
loginių ribų. Ekonominės veiklos apribojimus iš dalies nustato pla-
netos ekologija ir iš dalies pasaulio gyventojų skaičius. Kartu šie 
veiksniai apibrėžia teisingus išteklių naudojimo lygius ir ekologinę 
erdvę vienam asmeniui. Ir bet kurioje paimtoje ekonomikoje šie 
lygiai nurodo darnios ekonomikos veiklų ribas.9 
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Tokie apribojimai turi būti tiesiogiai užšifruoti ekonomikos or-
ganizavimo ir jos darbo principuose. Ekosistemos paslaugų iden-
tifikavimas ir įvertinimas, nacionalinės apskaitos ekologiškumo 
didinimas, ekologiškai apribotų gamybos funkcijų identifikavimas 
visa tai gali būti labai svarbu darnios ekonominės sistemos plėtrai. 

Svarbiausia, mes taip pat gana daug žinome apie tokios ekono-
mikos gamybinės veiklos pobūdį. Pirmiausia ji privalo patenkinti 
tris aiškius veiklos principus:

12.1 pav. Apribotos ekonomikos galimybės klestėti
Šaltinis: autorius.

Ilgalaikė gerovė
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•	 teigiamą indėlį į klestėjimą;
•	 deramo gyvenimo užtikrinimą;
•	 mažą medžiagų ir energijos naudojimą (angl. throughput).

Atkreipkite dėmesį, kad į klestėjimą privalo įnešti teigiamą in-
dėlį ne tik šios veiklos rezultatai, bet taip pat ir mūsų aprūpinimo 
sistemų forma bei organizavimas. Ekonominė struktūra turi veikti 
išvien su bendruomene ir ilgalaike socialine gerove, o ne prieš jas. 

8 skyriuje parodytas primityvus šios rūšies veiklos projektas. 
Bendruomeninės „ekologinės“ įmonės, besiverčiančios vietinių 
paslaugų maisto, sveikatos, visuomeninio transporto, bendruome-
nės švietimo, priežiūros ir remonto, poilsio ir pramogų teikimu, 
prisideda prie klestėjimo, yra įsitvirtinusios bendruomenėje ir turi 
potencialą atlikti reikšmingą darbą išskirdamos į aplinką mažai an-
glies dioksido.10 

Ši „pelenės ekonomika“ problemiška įprastinėmis sąlygomis, nes 
jos gamybinio augimo potencialas praktiškai nepastebimas. Tam yra 
labai geros priežastys. Žmogiškasis bendravimas yra „vertės pasiūly-
mo“ centre daugeliui tokių socialinių įmonių. Darbo imlumo suma-
žinimas čia neturi jokios prasmės. Įprastoje augimu pagrįstoje eko-
nomikoje tai gali būti pražūtinga. Ekonomika orientuota į galimybių 
klestėti suteikimą (įskaitant tinkamą darbą), tai didelis pliusas. 

Tokios rūšies veiklos palaikymas ir plėtimas, žinoma, nereiškia, 
kad tai viskas, ką ekonomika daro. Čia vis dar bus darbo ir dau-
gelyje tradicinių ekonomikos sektorių. Sumažės išteklių gavybos 
sektorių svarba, nes mažiau medžiagų bus naudojama ir daugiau 
bus perdirbama. Tačiau gamybos, statybos, maisto, žemės ūkio 
ir daugelis įprastų paslaugomis pagrįstų veiklos rūšių, tokių kaip 
mažmeninė prekyba, komunikacinis ir finansinis tarpininkavimas, 
vis dar bus svarbios. 

Nors, kritiškai vertinant, šie sektoriai atrodys gerokai kitaip nei 
dabar. Gamyba turės kreipti didesnį dėmesį į ilgalaikiškumą ir pa-
taisomumą. Statybos sektorius privalo laikyti prioritetu esamų pas-
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tatų atnaujinimą, naujų darnių ir taisytinų infrastruktūrų kūrimą. 
Žemės ūkis turi skirti didesnį dėmesį žemių vientisumui ir gyvulių 
gerbūviui. Finansinis tarpininkavimas priklausys mažiau nuo pini-
gų masės didėjimo (monetarinės plėtros) ir labiau nuo išmintingų, 
ilgalaikių stabilių investicijų.

Investicijos yra neabejotinai gyvybiškai svarbios naujai eko-
nomikai. Tačiau investicijų pobūdis pasikeis. Nuo jų tradicinio 
vaidmens stimuliuoti produktyvumo augimą investicijos bus daug 
daugiau orientuotos į ekologinę transformaciją: energijos ir išteklių 
efektyvumo didinimą, atsinaujinančias energetikos ir žemų anglies 
išmetimų technologijas ir infrastruktūras, visuomeninį turtą, prisi-
taikymą prie klimato kaitos, ekologinį stiprinimą. 

Ekologinėms investicijoms reikia kitokios „investicijų ekologi-
jos“. Kapitalo produktyvumas tikriausiai nukris. Grąža bus mažesnė 
ir bus gaunama per ilgesnį laiko tarpą. Nors tai yra gyvybiškai svar-
bu ekologiniam vientisumui, kai kurios investicijos negalės atnešti 
grąžos įprastine monetarine prasme pelningumas tradicine jo pras-
me sumažės. Augimu pagrįstoje ekonomikoje tai labai problemiška. 
Ekonomikai, susijusiai su klestėjimu, tai neturės jokios reikšmės.11 

Kapitalizmo pabaiga?
Ar „pelenės ekonomika“ reiškia kapitalizmo pabaigą? Tai klau-

simas, kuris neišvengiamai buvo kilęs daug kartų rašant šią knygą 
ir atsakant į klausimus, kilusius iš ataskaitos, kurios pagrindu ši 
knyga buvo rašoma.

Kai kuriems žmonėms augimas ir kapitalizmas eina koja ko-
jon. Augimas yra naudingas kapitalizmui. Tai būtina kapitalistinės 
ekonomikos sąlyga. Dėl šios priežasties mintis apseiti be augimo 
prilygsta kapitalizmo atsisakymui. 

Jau matėme, jog tokia prielaida iš principo klaidinga. Kaip nu-
rodė William’as Baumol’is ir jo kolegos, ne visi kapitalizmo tipai 
augimo atžvilgiu vienodi. Reikia pripažinti, kad tai, kas neauga, 

Ilgalaikė gerovė
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Baumol’io akimis žiūrint, yra „blogai“. Tačiau tiesa ta, kad kapi-
talistinės ekonomikos, kurios neauga, pajėgios egzistuoti. Taip pat 
egzistuoja ir nekapitalistinės ekonomikos, kurios auga. Šiuo atveju 
Rusija, kaip geras pavyzdys, iliustruoja abi šias intuicijai prieštarau-
jančias tendencijas skirtingu laiku šalies permainingoje istorijoje.12 

Taigi verta užduoti abu klausimus. Tačiau turbūt gera mintis 
atskirti augimo klausimą nuo kapitalizmo klausimo. Kokią galime 
padaryti išvadą apie augimą naujoje ekonomikoje? Ir ar tai vis dar 
kapitalistinė ekonomika?

Jeigu pirmiausia kalbėsime apie augimo klausimą, tai aišku, kad 
trys skirtingi naujosios ekonomikos bruožai turi tendenciją suma-
žinti augimą. Pirmasis tai ekologinių apribojimų įvedimas, žino-
ma, priklausantis nuo to, kaip tvirtai šie apribojimai įvesti. Tačiau, 
jeigu šios sąlygos esmė būtų įvertinta rimtai, poveikis augimui ga-
lėtų būti didelis. 

Kad tai suprastume, apsvarstykime pavyzdį, kai ekonominė vei-
kla suvaržyta leistinu anglies išmetimų biudžetu. Naujausias moks-
linis įrodymas (žr. 1 skyrių) rodo, kad biudžeto mastas tarp dabar-
ties ir 2050 m. siekia tik 670 milijardų tonų CO2 arba vidutinį 
emisijos limitą apie 18 milijardų tonų per metus. 

Toliau, tarkime, kad šis biudžetas būtų išskirstytas po lygiai vie-
nam gyventojui, kaip siūlo kontrakcijos (sumažinimo) ir konvergen-
cijos (susiliejimo) principas. Tai reikštų metinį CO2 emisijos šalyse 
su išvystyta ekonomika suvaržymą maždaug iki 3 milijardų tonų per 
metus. Pagal šiandieninį anglies emisijos intensyvumą leistinas BVP 
truputį viršytų ketvirtį dabartinio išsivysčiusių šalių BVP.13 

Žinoma, didesnis BVP lygis būtų leistinas, kadangi ekonomi-
nės veiklos anglies išmetimų intensyvumas mažėtų. Tačiau ši sąlyga 
pateikia rimtą nepaliaujamo augimo galimybių apribojimą, nesant 
ryškaus anglies išmetimų intensyvumo pagerėjimo. Yra pagrindo 
manyti, kad augimas neturėtų būti svarstomas, kol anglies emisijos 
intensyvumas nepagerės bent keturiskart, lyginant su dabartiniu 
lygiu, norint pasiekti būtent tą ekologinę ribą.
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Antra, mažėjantį spaudimą augimui naujoje ekonomikoje daro 
struktūrinis perėjimas į tam tikras paslaugomis pagrįstas veiklos rū-
šies. Šiems sektoriams būdingas darbo intensyvumas rodo, kad is-
toriniai produktyvumo augimo rodikliai yra paprasčiausiai nedar-
nūs. Tai reiškia didelį ekonomikos augimo potencialo apribojimą. 

Pagaliau, didelių lėšų skyrimas ekologinėms investicijoms susil-
pnintų ekonominį augimą. Nukreipiant pajamas nuo vartojimo į 
santaupas ir šias santaupas nukreipiant į investicijas, kurios, įpras-
tais terminais kalbant, yra mažiau „produktyvios“, ilgalaikio augi-
mo potencialas vėl suvaržomas. 

Reikia pažymėti, kad šie pastarieji du tikslai perėjimas prie 
mažo darbo našumo ir ekologinių investicijų didinimas pasiekiami 
per struktūrinius pokyčius ekonomikoje, o pirmasis tikslas yra iš 
išorės atėjęs ekonominės veiklos lygio suvaržymas. Tarkime, kad 
struktūriniais pokyčiais nepavyko sumažinti ekonominės veiklos 
žemiau paskirto anglies emisijos biudžeto. Tuomet mums reikėtų 
kokio nors kito mechanizmo tam, kad būtų sumažinta gamybinė 
produkcija, jeigu nenorėtume peržengti ekologinių ribų. 

Tai galėtų būti pasiekta, sumažinus kitas ekonomikos „veiks-
nių sąnaudas“. Svarbiausias jų darbas. Bendro darbo laiko suma-
žinimas sumažintų gamybinę produkciją. Taip pat būtų page-
rinta darbo ir gyvenimo pusiausvyra. Bet svarbiausia, kad tokia 
strategija nesukeltų nedarbo (kas prieštarautų visų svarbiausiai 
teisingumo sąlygai). Tuomet tai reikštų prieinamo darbo pasi-
dalinimą per atitinkamą darbo laiką ir užimtumo užtikrinimo 
politiką.

Trumpai tariant, naujojoje ekonomikoje reikalingos trys pa-
grindinės makroekonominės intervencijos ekologiniam ir ekono-
miniam stabilumui pasiekti yra gana tikslios:

•	 struktūrinis perėjimas į paslaugomis pagrįstas veiklos rūšis;
•	 investicijos į ekologinius turtus; 
•	 darbo laiko politika kaip stabilizuojantis mechanizmas.

Ilgalaikė gerovė
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Žinoma, atvirkščiai, jeigu struktūrinės intervencijos pačios 
būtų veiksmingos mažinant anglies emisiją žemiau reikalaujamų 
ribų, tuomet galėtume potencialiai didinti ekonomiką (pavyzdžiui, 
didinant darbo valandas) su sąlyga, kad bendra veikla liktų leistino 
anglies emisijos biudžeto ribose. Dabartinėje situacijoje tai neatro-
do labai tikėtina. Augimo potencialo beveik nėra. Tačiau potenci-
aliai jis galėtų būti.

Jei dabar grįšime prie kapitalizmo klausimo, mums reikės su-
sitarti dėl tinkamo šio termino apibrėžimo. Tai nėra paprasta. Bet 
pradėkime nuo Baumol’io prielaidos, kad kapitalistinė ekonomika 
yra tokia, kur nuosavybė ir gamybos priemonių kontrolė greičiau 
yra privačiose, o ne valstybės rankose.

Apskritai tai rodo tikimybę, kad naujoji ekonomika bus „ma-
žiau kapitalistinė“. Siekiant suprasti kodėl, turime grįžti prie ypa-
tingų ekologinio perėjimo poreikių sukeltos investicijų ekologijos. 

Kaip aiškinama 8 skyriuje, ši nauja investicinė ekologija gali 
pakeisti pusiausvyrą tarp privačių ir visuomeninių investicijų. 
Ilgesnių laikotarpių, mažiau produktyvios investicijos bus svar-
bios darnumui, bet mažiau patrauklios privačiam kapitalui. Tai-
gi, valstybės vaidmuo apsaugant šį turtą būtų gyvybiškai svarbus. 
Šių investicijų finansavimas nedidinant visuomeninio sektoriaus 
skolos gali būti pasiektas tik per didesnius apmokestinimus arba 
per visuomeninį sektorių, prisiimantį nuosavybės teise tam tikrą 
gamybinių aktyvų dalį. 

Įdomu tai, kad teisingumo argumentavimas dėl didesnės visuo-
meninės nuosavybės dalies jau buvo aiškiai pakartotas finansinės 
krizės metu. Kodėl mokesčių mokėtojas turi prisiimti visą riziką ir 
nesulaukti jokios naudos iš įsipareigojusio finansinio sektoriaus?14 

Tas pats principas galioja, kai teiraujamės apie valstybines in-
vesticijas į ekologinius aktyvus. Ne visos jos produktyvios įprastine 
prasme. Tačiau kai kurios jų produktyvios. Miškų ūkis, atsinauji-
nančios technologijos, vietiniai patogumai, gamtiniai ištekliai visi 
gali atnešti pajamų į biudžetą. Platesne prasme visa ekonomika 
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paremta ekologinių paslaugų pajamų gavimo į biudžetą galimybe. 
Visuomeninio sektoriaus investicijos į šiuos aktyvus turėtų, kaip 
principinio dalyko, siekti grąžos iš jų produktyvių pajėgumų. 

Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad kapitalizmo pabaiga tikra ir pa-
prasta, bent jau pagal apibrėžimą, kurį įvardijome aukščiau. Tačiau 
net W. Baumol’is ir jo kolegos sutiko, kad kapitalistinės ekono-
mikos dažnai turi kai kuriuos gamybos priemonių visuomeninės 
nuosavybės ir kontrolės elementus.

Atidžiau išnagrinėjus, paaiškėja, kad visi debatai yra pernelyg 
poliarizuoti. Realybėje gryna valstybinė nuosavybė ir gryna privati 
nuosavybė tėra du gana plataus spektro galimybių variantai. Tur-
būt įdomiausi čia įvairūs „paskirstomosios“ nuosavybės ir kontro-
lės modeliai, kurie turi nepaprastai ilgą istoriją ir pradeda atgyti.

Pavyzdžiui, ir smulkių, ir didelių įmonių darbuotojų nuosa-
vybė pastaraisiais metais pademonstravo pastebimą sėkmę, ypač 
situacijose, kur daugiau tradicinis kapitalizmas žlugo. Taip pat 
yra daug daugiau pasiskirstytų visuomeninio sektoriaus kontro-
lės modelių. Šie pavyzdžiai suardo aiškius skirtumus tarp kapi-
talizmo ir socializmo net pagal pakankamai įprastus šių terminų 
apibrėžimus.15 

Smulkesnis šių dalykų tyrinėjimas neįeina į šios knygos tikslus. 
Reikalas čia daug paprastesnis. Naujosios ekonomikos poreikiai 
kviečia mus persvarstyti ir performuluoti produktyvumo, rentabi-
lumo, turto nuosavybės ir perteklių paskirstymo sąvokas. 

Kur beatsidurtume tai studijuodami, du dalykai yra visiškai aiš-
kūs: investicijos į kapitalo aktyvus lieka ypatingai svarbios, ir šių 
investicijų ekologija labai skiriasi nuo būdų, kuriais šiandien dirba 
kapitalo rinkos. Jų kaltumo dėl dabartinės ekonominės krizės švie-
soje tai galėtų būti neblogas dalykas.

Ar tai vis dar kapitalizmas? Ar tikrai tai svarbu? Tie, kuriems tai 
svarbu, turbūt galėtume tik perfrazuoti filmo „Žvaigždžių kelias“ 
personažą Spock’ą ir sutikti, kad tai yra „kapitalizmas, Džimai. Ta-
čiau ne toks, kokį pažįstame“.

Ilgalaikė gerovė
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Jau pats laikas...
Tyrimai šioje knygoje daug kalba apie potencialiai griaunamąją 

nepaliaujamų vartojimo naujovių jėgą. Matėme, kaip naujovių ga-
myba ir vartojimas varo ekonomikos augimą. Socialinė vartotojiš-
kumo logika stiprina naujoves ir yra jų sustiprinama. 

Taip pat matėme, kaip ši dinamika buvo sąmoningai vyriausy-
bės stiprinama dėl jos, kaip varančios augimą, vaidmens. Naujovių 
fetišizavimas yra viename lygmenyje su produktyvumo fetišizavi-
mu. Iš tikrųjų šie du dalykai artimai susiję. 

Šios naujovių manijos atmetimas kelia pavojų, kad pačios nau-
jovės laikomos blogio įsikūnijimu, kai tuo tarpu tradicija arba iš-
saugojimu priešinga dimensija Schwartz’o vertybių skalėje (10.1 
paveikslas) yra žavimasi dėl jų pačių. Turėtų būti aišku, kad tai 
yra rimta klaida dėl tų pačių priežasčių, kodėl yra klaidinga žavėtis 
naujove tradicijos sąskaita. 

Įtampa tarp šių dviejų dalykų egzistuoja ne be priežasties. No-
vatoriškumas teikia privalumų evoliuciniame prisitaikyme, leisda-
mas mums lanksčiai reaguoti į besikeičiančią aplinką. Šis gebėjimas 
dabar svarbesnis nei bet kada anksčiau. Tačiau tradicija ir išsaugo-
jimas taip pat tarnauja mūsų ilgalaikiams interesams. Evoliucijos 
požiūriu jie leido mums numatyti apsaugą, sukuriant reikšmingo 
ryšio jausmą ir praeičiai, ir ateičiai. 

Tikslas nėra atmesti naujoves ir priimti tradicijas. Geriau ieškoti 
tinkamos pusiausvyros tarp šių gyvybiškai svarbių dimensijų to, 
kas reiškia būti žmogumi, pusiausvyros, kuri buvo prarasta mūsų 
gyvenime, institucijose ir ekonomikoje.16 

Tą patį galima pasakyti ir apie susirūpinimą dėl per dide-
lio individualizmo. Dar kartą pabrėžti bendro siekio ypatingą 
svarbą nereiškia individualius poreikius ar asmenines svajones 
laikyti blogio įsikūnijimu. Esmė atkurti pusiausvyrą tarp savojo 
aš ir visuomenės tuo būdu, kuris atkuria visuomeninių gėrybių 
svarbą. 
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Tai, kad mūsų naujovių manijai tenka pagrindinė atsakomybė 
dėl kenkimo darnumui, pasako daug. Pagrindinis darnumo krite-
rijus yra laikas. Negailestingos naujovės kenkia mūsų bendrų pa-
stangų siekiui, įsitvirtinusiam laikui bėgant. Ir pačioms socialinėms 
institucijoms, kurios galėjo tai ištaisyti, augimas pakenkė.17 

Trumpai tariant, kultūrinė vystymosi kryptis, kuri sustiprina 
individualizmą visuomenės sąskaita ir palaiko naujoves tradicijos 
sąskaita, yra iškraipymas to, kas reiškia būti žmogumi. 

Šis nukrypimas tarnauja augimo siekiui ir atvirkščiai. Tačiau 
tiems, kurie galvoja, kad augimas veda į materialistinę utopiją, 
lemta nusivilti. Mes paprasčiausiai neturime ekologinio pajėgumo 
šiai svajonei įgyvendinti. Šimtmečio pabaigoje mūsų vaikai ir anū-
kai susidurs su nepalankiu klimatu, išsekusiais ištekliais, augalų ir 
gyvūnų arealų ardymu, rūšių sumažėjimu, maisto stygiumi, masi-
nėmis migracijomis ir beveik neišvengiamai karu. 

Taigi, mūsų vienintelis realus pasirinkimas dirbti pokyčių labui, 
pertvarkyti struktūras ir institucijas, kurios formuoja socialinį pa-
saulį, kalbėti apie patikimesnę ilgalaikės gerovės viziją. 

Šios užduoties aspektai yra ir asmeniniai, ir socialiniai. Potencia-
las asmeniniams ir bendruomeniniams veiksmams yra aiškus. Poky-
čiai gali būti išreikšti per gyvenimo būdą, daiktus, kuriuos perkame, 
kaip keliaujame, kur investuojame savo pinigus, kaip praleidžiame 
savo laisvalaikį. Tai gali būti pasiekta per mūsų darbą. Tai gali lem-
ti mūsų balsavimo būdas ir demokratinis spaudimas, kurį darome 
savo vadovams. Tai gali būti išreikšta per paprastų žmonių agitavi-
mą ir bendruomenės įsipareigojimą. Asmeninio taupumo, savano-
riško paprastumo siekimas yra reikšmingas.

Tuo pat metu šios galimybės, kaip plataus masto mechaniz-
mo apribojimai socialiniams pokyčiams, yra aiškios. Visuomenės 
lygio struktūriniai pokyčiai yra būtini. Ši knyga akcentavo tris 
pagrindinius šios užduoties aspektus. Pirmiausia turime nustatyti 
ekologinius žmogaus veiklos apribojimus. Antra, reikia neatidė-
liotinai sutvarkyti nesiliaujančio augimo nemokšišką ekonomiką. 

Ilgalaikė gerovė
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Galiausiai privalome pakeisti griaunančią vartotojiškumo socia-
linę logiką. 

Mes matėme, kaip ydinga ekonomika valdo ir yra valdoma 
iškreiptos socialinės logikos. Tačiau mes taip pat matėme, kad 
yra galima ir kitokia ekonomika. Geresnė ir teisingesnė socialinė 
logika yra visai šalia. Nei ekologiniai apribojimai, nei žmogiška 
prigimtis čia varžo galimybes tik mūsų gebėjimas tikėti ir dirbti 
pokyčių labui. 
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DVK kitaip
apibrėžtos gerovės 
projektas

Ši knyga tai JK Darnaus vystymosi komisijos (DVK) atlikto 
plataus tyrimo apie darnumo ir ekonominio augimo sąryšį kul-
minacija. Šis tyrimas buvo pradėtas 2003 m., kai Komisija išleido 
savo žymųjį pranešimą „Kitaip apibrėžta gerovė“, kuris kvietė vy-
riausybę „iš pagrindų persvarstyti ekonominio augimo kaip varan-
čiosios jėgos dabartinėje politinėje ekonomikoje, dominavimą ir 
būti daug griežtesniems atskiriant ekonominio augimo rūšį, kuri 
yra suderinama su perėjimu į tikrai darnią visuomenę, ir rūšį, kuri 
visiškai tokia nėra“.1 Ankstesnysis pranešimas (paremtas užsakytu, 
verčiančiu susimąstyti apžvalginiu pranešimu2) apibendrino „nea-
titikimo“ faktą tarp ekonominio augimo, ekologinio darnumo ir 
žmonių gerbūvio ir kreipėsi į politikus, politikos ekspertus, apžval-
gininkus, verslininkus, religinius vadovus ir nevyriausybines orga-
nizacijas, kad „įtrauktų šiuos svarstomus klausimus į savo proble-
mos supratimo ir sprendimo darbotvarkes, o ne be galo atidėliotų 
juos rytdienai“. Pati Komisija davė impulsą šiam procesui, per pas-
kutiniąją 2003 metų dalį surengdama daugybę tarpininkaujančių 
seminarų, skirtų aptarti pranešimo duomenis. 

2004 m. ir 2005 m. pradžioje DVK glaudžiai dirbo su vyriau-
sybe atnaujindama JK darnaus vystymosi strategiją. Visų pirma 
pati Komisija vadovavo susitarimo procesui, kurio rezultatas buvo 
penki darnaus vystymosi „principai“. Svarbiausias šių principų 

1 priedas
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elementas yra pripažinimas, kad „darni ekonomika“ turėtų būti 
vertinama kaip priemonė siekti „stiprios, sveikos ir teisingos visuo-
menės“, kuri „gyvena neperžengdama aplinkosaugos ribų“, tikslo.3 

Po naujos strategijos pateikimo Komisija padėjo vyriausybei 
vykdyti savo įsipareigojimus pagal strategiją, pavadintą „Užtikri-
nant ateitį“, kad būtų ištirta gerbūvio koncepcija ir vystomi nauji 
JK gerbūvio rodikliai. Visų pirma DVK surengė internetinę disku-
siją, įtraukdama kelis šimtus respondentų, kad ištirtų, kaip žmonės 
suvokia ryšį tarp gerbūvio ir ekonominės pažangos.4 

Pagrindinė diskusijos išvada buvo ta, kad įprastinė ekonomi-
nės produkcijos įvertinimo priemonė bendrasis vidaus produktas 
(BVP) yra daugelio laikoma kaip nepakankama darnaus gerbūvio 
įvertinimo priemonė, ir kad būtina „atverti politinę erdvę“, kurioje 
būtų imtasi išaiškinti tradicinių požiūrių į gerovę trūkumus.

„Erdvės atvėrimo“ dvasioje 2007 m. DVK ėmėsi naujos gerovės 
darbo programos, kurios rezultatu buvo 2009 m. pradžioje išleistas 
komisijos pranešimas, pavadintas „Gerovė be augimo?“. Į progra-
mą buvo įtraukta daug seminarų, surengtų tarp 2007 m. lapkri-
čio ir 2008 m. balandžio. Seminaruose vyko intensyvios diskusijos 
įvairiais gerovės aspektais, paskatintos vyresniųjų mokslininkų, po-
litikos formuotojų, verslo ir nevyriausybinių organizacijų pateiktų 
straipsnių. Esė ir seminarai buvo organizuojami pagal keturias su-
sijusias temas:

•	 Gerovės vizijos: nustatyta daugybė įvairių gerovės prasmės 
ir interpretacijų perspektyvų (istorinių, ekonominių, psi-
chologinių, religinių).

•	 „Lite“ ekonomika:* išnagrinėti požymiai, susiję su ekono-
minės pažangos „atsiejimo“ nuo materialinio naudojimo ir 
poveikio aplinkai pagrindimu.

* Lite economy – naujos tvarkos ekonomika – mažiau rizikos, mažiau 
vartojimo (vertėjo pastaba).
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•	 Prieštaraujanti struktūra: nukreipta į struktūrines varo-
mąsias jėgas, susijusias su nesiliaujančiu ekonominiu au-
gimu, ir išnagrinėtos „stacionarios būsenos ekonomikos“ 
kliūtys. 

•	 Geras gyvenimas: ištirti ryšiai tarp gerovės, ekonominės 
pažangos ir neseniai kilusio politikos ir žiniasklaidos susi-
domėjimo laime ir gerbūviu. 

Numatoma išleisti seminarų straipsnius sutrumpintame rinki-
nyje.4 Šiuo metu šių darbų juodraščius galima rasti DVK inter-
netiniame puslapyje: www.sd-commission.org.uk/pages/redefiningpros-
perity.html. Kartu su DVK personalo (ir praktikantų) parengtais 
pagrindiniais pranešimais ir įvairia literatūra apie augimą ir darnu-
mą šiuose straipsniuos pateikiama ir dalis „pavyzdžių bazės“, kurios 
duomenimis remiantis buvo sudarytas šis darbas.

Tačiau ši knyga, paremta DVK pranešimu, nėra projekto „Ki-
taip apibrėžta gerovė“ seminarų komentaras. Ji negali deramai 
įvertinti daugybės įdėtų pastangų ir patarimų, kuriuos gavome iš 
tų, kurie dalyvavo seminaruose ir pateikė juose savo straipsnius. 
Tikriau sakant, darbo „Gerovė be augimo“ tikslas perteikti supran-
tamą, nuoseklų požiūrį ekonominio darnumo klausimais ir pasiū-
lyti kai kurias aiškias rekomendacijas politikams, besistengiantiems 
imtis konkrečių veiksmų siekiant sukurti darnią ekonomiką.
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2 priedas

Šis priedas skirtas svarbiam ekologiškos makroekonomikos su-
kūrimo tikslui (8 skyrius). Jame aiškiai išdėstytos kai kurios poten-
cialaus makroekonomikos imitavimo modelio, kuris sugebėtų pati-
krinti santykius tarp ekonomikos ir darnumo reikalavimų, savybės. 
Specifiniai tokio modelio tikslai būtų: 

•	 patikrinti skirtingų makroekonomikų stabilumą prie išoriškai 
nustatytų anglies išmetimų ir energijos išteklių apribojimų; 

•	 ištirti makroekonomikų galimybes, esant dideliems investicijų 
ir vartojimo santykiams;

•	 ištirti makroekonomikų galimybes esant didelėms valstybinio 
sektoriaus išlaidoms ir investicijoms; 

•	 ištirti makroekonomikos stabilumą esant mažam vartojimo 
augimui arba be augimo; 

•	 ištirti makroekonomikos stabilumą esant mažam visuminės 
paklausos augimui arba be augimo.

Logiškas įvairių investicijų ir vartojimo santykių bei įvairių 
valstybės ir privačios nuosavybės santykių tyrinėjimo paaiškinimas 
kyla iš diskusijų 8 skyriuje. Pirmuoju atveju manoma, kad pokyčiai 
investicijų struktūroje yra būtina sąlyga darniam vystymuisi. Ypač 
bus reikalinga nukreipti investicijas į išteklių produktyvumą, ener-



210

Gerovė be augimo

gijos efektyvumą ir mažai anglies dioksido išskiriančias technologi-
jas (pvz., atsinaujinančius energijos šaltinius). Antruoju atveju dėl 
būtinų projektų pobūdžio reikėtų, kad kai kurioms šių investicijų 
vadovautų valstybinis sektorius. Šis reikalavimas toliau aptariamas 
detaliau. 

Modelio vystymas
Paprastas makroekonomikos modeliavimo vystymo nacionali-

nei ekonomikai būdas būtų plačiai imtis Keynes‘o modelio, kuria-
me visuminės paklausos arba išlaidų funkcija (E) išreiškiama:

E ≡ C + G + I + X      (1)

(kur C asmeninis vartojimas, G vyriausybės išlaidos, I investici-
jos ir X  grynas eksportas) yra susieta su tam tikra gamybos funk-
cijos išraiška. Paprasčiausia ir dažniausia tokia gamybos funkcija 
yra Cobb‘o-Douglas‘o dviejų veiksnių funkcija, išreikšta:

Y Y K L a K L≡ ( ) = ⋅ −( ), α α1     (2)

(kur K yra kapitalas, L – darbo jėga, a – efektyvumo koe-
ficientas ir 0 < X < 1). Tuomet pagrindinis makroekonomikos 
tapatumas yra išreiškiamas lygtimi:1 

Y (K, L) = C + G + I + X     (3)

Ši gamybos funkcijos išraiška buvo ekologinių ekonomistų 
dviejų pagrindinių kritiškų įvertinimų objektas: pirmas, kad joje 
nėra aiškios nuorodos į materialinius išteklius, ir antras, kad ji pri-
ima visišką sukeičiamumą tarp daugiklių. Dėl šių priežasčių mes 
galbūt norėtume pasirinkti gamybos funkciją, kuri turi aiškią nuo-
rodą į (tarkim) energijos išteklius (E):
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Y ≡ Y (K, E, L),     (4)

kur energijos kintamasis dydis atskirai sudaro iškastinio kuro 
išteklius (F) ir atsinaujinančius išteklius (R), ir atsinaujinančių iš-
teklių lygis (R) bet kuriais duotais metais yra investicijų į atsinauji-
nančių išteklių produktyvumą funkcija.

R R R It t t t
R= ( )− −1 1,      (5)

Taip pat galime norėti panaudoti gamybos funkciją ten, kur 
pakeitimo elastingumas yra pastovus, bet mažesnis negu 1. Bendra 
trijų daugiklių pastovaus pakeitimo elastingumo (PPE) gamybos 
funkcijos išraiška apibrėžiama formule:

Y a K L E= ⋅ + +( )α β γρ ρ ρ ρ1    6)

kur a – efektyvumo koeficientas, α + β + γ = 1 ir ρ = (s − 1)/s, 
kur s yra pakeitimo elastingumas.

Galiausiai galėtume norėti, kad gamybos funkcija būtų pajė-
gi „išrinkti“ išteklių našumo patobulinimus atskirai nuo gamybos 
veiksnių visuminio našumo. Todėl mūsų pradiniai reikalavimai ati-
tinkamai gamybos funkcijai yra šie:

•	 turi apimti tikslų energijos išteklių įvertinimą; 
•	 turi leisti nepilną pakeičiamumą tarp koeficientų; 
•	 turi pateikti išteklių produktyvumo patobulinimus.

Be to, mes greičiausiai norėtume, kad mūsų modelis atspindėtų 
detalesnį investicijų struktūros, kuri yra mūsų alternatyvių makro-
ekonominių struktūrų tyrinėjimo pagrindas, įvertinimą. Faktiškai 
ši mūsų modelio ypatybė galėtų būti laikoma viena svarbiausių 
naujovių tarp įprastų makroekonominių modelių, ir ją verta čia 
aptarti detaliau. 
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Tiksliau sakant, mes norime išskirti skirtingas investicijų for-
mas į du atskirus „aspektus“: 

•	 investavimo tikslą; 
•	 investavimo sąlygas.

Pirmiausia mes norėtume nustatyti įvairius technologinius tiks-
lus investicijoms. Pavyzdžiui, mes galėtume norėti atskirti inves-
ticijas, skiriamas išteklių paklausai sumažinti, nuo įprastų verslo 
investicijų, kurių tikslas rekapitalizuoti gamybinius pajėgumus. 
Pačios energijos poreikio mažinimo investicijos galėtų būti dviejų 
pagrindinių tipų: kai kurios skirtos energijos efektyvumui gerinti, 
o kai kurios atsinaujinančių energijos šaltinių pakeitimui (tarkim) 
į iškastinio kuro technologijas. Taip pat galime norėti apsvarstyti 
investicijas, skirtas ekosistemų funkcionavimo pagerinimui, ar in-
vesticijas, nukreiptas prisitaikymui prie klimato kaitos. 

Antrasis mūsų investicijų struktūros aspektas išplaukia iš inves-
ticijų paklausos skirtingose kategorijose svarstymo. Tiksliau, mums 
reikia nustatyti įvairias investicijų sąlygas. Pavyzdžiui, investicijos, 
nukreiptos technologijų efektyvumui, visiškai betarpiškai galėtų 
būti nagrinėjamos kaip įprastinės verslo sektoriaus investicijos. Ta-
čiau investicijos, skirtos ekosistemų funkcionavimui ar prisitaiky-
mui, gali būti vertinamos, kaip reikalaujančios didelių valstybinių 
investicijų. Kažkur tarp šių kraštutinumų mes galėtume apsvarstyti 
infrastruktūrinių investicijų kategorijas, kurios paprastai reikalauja 
valstybinio sektoriaus dalyvavimo. Severn‘o potvynių užtvanka ga-
lėtų būti viena potencialių investicijų šioje kategorijoje.2 

Turbūt esminis skirtumas tarp įvairių investicijų sąlygų yra rei-
kalaujama finansinės grąžos norma ir laikotarpis. Kadangi papras-
tai šios rūšies modeliai apima bendrą grąžos normą, atitinkančią 
esamas komercines sąlygas, dalis čia išdėstyto hipotetinio vykdymo 
būtų išnagrinėti įvairių rūšių investicinių sąlygų galimybes, kurios 
galėtų būti labiau pritaikytos ilgalaikėms valstybinio sektoriaus 
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investicijoms, reikalingoms sumažinti ar prisitaikyti prie klimato 
kaitos ar atkurti ekosistemų vientisumą. Kartu paėmus, šie du as-
pektai siūlo maždaug tokią investicijų tipų „matricą“:3 

A2.1 lentelė. Potencialūs investicijų aspektai modelyje

Verslo 
sektorius: 
komercnė 
grąžos norma

Valstybinis 
sektorius
kvazikomercinė

Valstybinis 
sektorius: 
socialinė
pelno norma 

Energijos
efektyvumas IB

E IP
E IS

E

Atsinaujinančių 
šaltinių 
tiekimas

IB
R IP

R IS
R

Kiti pajėgumai IB
O IP

O IS
O

Prisitaikymas 
prie klimato 
kaitos

IB
A IP

A IS
A

Ekosistemų 
išlaikymas IB

M IP
M IS

M

Šaltinis: autorius.

Kitas tikslas vystant modelį pagal čia pateiktus teiginius būtų 
sujungti šiuos skirtingus investicijų tipus į gamybos funkciją. Iš es-
mės investicijos turi papildyti pagrindinį kapitalą, ir po to pagrin-
dinio kapitalo papildymas per gamybos funkciją ves prie gamybos 
apimties didėjimo. Tačiau praktiškai ryšiai tarp įvairių tipų inves-
ticijų ir gamybos funkcijos gali būti skirtingų rūšių. Pavyzdžiui, 
energijos efektyvumo investicijos galėtų vesti prie efektyvumo koe-
ficiento pakitimų gamybos funkcijoje. 

Ekologiškos makroekonomikos link
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Ekosistemų palaikymo investicijos gali išvis neturėti tiesioginio 
poveikio gamybos funkcijai. Jos yra „negamybinės“, kalbant įpras-
tais ekonominiais terminais, nežiūrint jų svarbos darnumui. Iš ki-
tos pusės, jos „sugeria“ pajamas ir todėl turi būti įtrauktos į modelį. 

Investicijos į atsinaujinančius energijos šaltinius (kaip pažymėta 
pirmiau) gali tiesiogiai prisidėti prie E faktoriaus gamybos funkci-
joje. Kai kurios gali būti mažiau produktyvios nei kitos. Severn‘o 
potvynių užtvanka yra tokių investicijų pavyzdys jų vertę sunku 
atvaizduoti komercinėje pelno normoje, iš dalies dėl investicijų il-
gaamžiškumo. 

Tai nesumenkina šių santykinai „neproduktyvių“ investicijų. 
Jos galėtų būti labai svarbios anglies išmetimui sumažinti, eko-
sistemoms apsaugoti arba garantuoti ilgalaikį energijos saugumą. 
Reikalas tas, kad mums reikia pajėgti atskirti skirtingas investicijų 
kategorijas pagal tris svarbiausius parametrus: 

•	 jų įnašą į išmetimų normas arba išteklių naudojimo ribas;
•	 jų įnašą į visuminę paklausą; 
•	 jų poveikį ekonomikos gamybiniams pajėgumams. 

Kadangi 1 ir 2 palyginti nesunku valdyti iš išorės, 3 reikalauja, 
kad (modelyje) sukurtume santykius tarp investicijų sąrašo, nusta-
tyto A2.1 lentelėje, ir gamybos funkcijos. 

Šiuo metu dar nėra visiškai aišku, kaip galima būtų tai pasiek-
ti. Yra kelios galimybės. Viena priimti, kad įvairios investicijų for-
mos papildo skirtingų kategorijų kapitalą, iš kurių kiekvienas turi 
skirtingą produktyvumo koeficientą. Kita galimybė būtų atrinkti 
išteklius, ypatingai gamybos funkcijoje, ir susieti investicijas su tų 
išteklių pasiekiamumo pokyčiais. Tolesnis kelias būtų sukaupti ka-
pitalą į, tarkime, dvi kategorijas gamybos funkcijoje su skirtingo-
mis produktyvumo prielaidomis, susijusiomis su kiekviena jų. 

Kitaip tariant, tinkamos gamybos funkcijos vystymas kyla kaip 
viena iš svarbiausių užduočių, būdingų šio darbo tęsimui. Vienas 
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iš sunkumų tam pasiekti yra modelio sukalibravimas. Nėra aišku, 
ar mes turime pakankamai ekonometrinių duomenų, pavyzdžiui, 
atskirai įvertinti produktyvumą kiekvienam pagrindiniam kapita-
lui, numanomam 1 lentelėje. Gal tai ir nėra būtina imitavimo mo-
deliui, bet tam tikru lygiu norėsime užsitikrinti, kad verslas kaip 
įprasta gali būti sukalibruotas pagal dabartines tendencijas. 

Tolesnis aspektas, kurį reikėtų vystyti modelyje, tai sugebėjimas 
pažymėti visuminės paklausos įvairaus lygio ir sudėties anglies emi-
sijas ir (arba) išteklių implikacijas. Greičiausias būdas imtis veiks-
mų šiuo klausimu būtų išplėsti arba išskirstyti į sudedamąsias dalis 
visuminės paklausos funkcijos subkategorijas (C, G, I, X) ir panau-
doti aplinkos sąnaudų ir išeigos modelį (EIO)4 siekiant priskirti 
anglies emisijos ir (arba) energijos išteklių reikalavimus, susijusius 
su skirtingomis paklausos kategorijomis, naudojant žinomą anglies 
intensyvumą. Iš esmės šis atskyrimo planas galėtų būti naudojamas 
vystyti skirtingius scenarijus su skirtingomis anglies / išteklių reikš-
mėmis, atsiželgiant į keletą aiškių perspėjimų dėl pagrindinių EIO 
duomenų trūkumų.5 

Apibendrinant galima pasakyti, kad šia trumpa apžvalga siekia-
ma sukurti makroekonominio modelio, kuris galėtų būti panaudo-
tas toliau tirti kai kuriuos argumentus, pateiktus šiame darbe, me-
tmenis. Sustiprinti pajėgumai ištirti investicijų užduotis ir sąlygas 
yra labai svarbūs. Svarbu suprasti, kaip reikia kurti skirtingų rūšių 
makroekonomiką, kur stabilumas nėra paremtas vartojimo augimo 
didinimu, bet atsiranda dėl strateginių investicijų į darbo vietas, 
socialines infrastruktūras, darnias technologijas ir ekosistemų prie-
žiūrą bei apsaugą.

Ekologiškos makroekonomikos link
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2002. Tiesioginis medžiagų suvartojimas paima vietinius išgautus išteklius, prideda 
išteklių importus ir atima jų eksportus. Jame nėra įskaičiuoti ištekliai, sunaudoti baig-
toms ar pusiau baigtoms prekėms.
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6 Vartotojiškumo „geležinis narvas“
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5. Konkrečiau, kategorijos yra: „valstybės valdomas kapitalizmas, kuriame vyriausybė ban-

do vadovauti rinkai, dažniausiai palaikydama tam tikras pramonės šakas, kurios tikima-
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panaudojimo koeficientą, užtikrinant, kad įrengimai ir pastatai būtų visiškai panau-
dojami, pavyzdžiui, per nenutrūkstamą serijinę gamybą ir kitus proceso projektavimo 
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22. Pavyzdžiui, Lewis ir Bridger, 2001.
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mentavo, kad tai atsitiko daugiausia todėl, kad federalinių valstybinių išlaidų stimu-
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10. GND, 2008, p. 3.
11. 1997 m. laikraštyje ekologinis ekonomistas Robert‘as Costanza ir jo kolegos apskaičia-

vo, kad pasaulinių ekosistemų teikiamų paslaugų vertė turėtų sudaryti apie 33 trilijonus 
dolerių per metus. Tuo metu pasaulinis BVP buvo tik 18 trilijonų dolerių per metus 
(Costanza ir kt., 1997).
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pralenkia lygį Švedijoje (1587), Prancūzijoje (1546), Vokietijoje (1437), Nyderlanduo-
se (1367) ir Norvegijoje (1360)“ (Victor , 2008b, p. 12).

34. Žr. Bosch, 2000; Hayden, 1999; Golden ir Figart, 2000.
35. Pavyzdžiui, Gorz, 1999; Lord, 2007.
36. Bosch, 2002, p.185.
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atnaujinimo, išteklių efektyvumo, mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančias tech-
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(pelną) nešančių aktyvų visuomeninės nuosavybės formos. 

12. Įrodymui žiūrėti 4.5 pav., 4 skyrių. Žr. Baumol ir kt., 2007. Taip pat atkreipti dėmesį į 
Peter‘io Victor‘o darbus, kuriuose aiškiai parodyta, kad iš principo galima „stabilizuoti“ 
gana įprastą kapitalistinę ekonomiką (Victor, 2008a ir 2008b).

13. Tarkime, kad bendras anglies dioksido biudžetas laikotarpiu iki 2050 m. lygus 700 mi-
lijardų tonų (žr. 1 skyrių ir Allen ir kt., 2009; Meinhausen ir kt., 2009). Taigi, vidutinis 
metinis pasaulinis leistinas CO2 biudžetas yra apie 17,5 milijardo tonų. Tariant, kad an-
glies emisijos paskirstymas vienam gyventojui vienodas, leistinas vidutinis metinis CO2 
biudžetas išsivysčiusiose šalyse (gyventojų skaičius apie 1,2 milijardo iš 6,7 milijardo 
pasaulio gyventojų) yra tik virš 3 milijardų tonų per metus. Prie 0,35 kgCO2/$ anglies 
emisijų intensyvumo vidurkio leistina ekonominė veikla būtų apie 9 trilijonus dolerių. 
Faktinis BVP OECD šalyse 2007 m. buvo apie 33 trilijonus dolerių 2000 m. dolerio 
perkamosios galios paritetu.

14. Šis argumentas buvo aiškiai pateiktas JK valstybės iždo 2008 m. lapkričio mėn. finansi-
nio sektoriaus sanavime. 

15. Apie darbdavių nuosavybę žr. Abrams, 2008; Erdal, 2008.
16. Ši idėja artima tam, ką Ziauddin‘as Sardar‘as (2007) vadino transmodernumu.
17. Avner‘is Offer‘is (2007) ir John‘as O‘Neil‘as (2008) pateikia šį dalyką skirtingais būdais.

1 priedas. DVK kitaip apibrėžtos gerovės projektas
1. Projektą Kitaip apibrėžta gerovė (DVK, 2003) taip pat galima rasti Darnaus vystymosi 

komisijos tinklalapyje: www.sdcommission.org.uk.
2. Pasirūpinti ateities apsauga (Defra, 2005) galima rasti vyriausybės Darnaus vystymosi 

tinklalapyje: www.sustainable_development.gov.uk.
3. Šio darbo ataskaitą Kitaip apibrėžta pažanga (DVK, 2006a) taip pat galima rasti DVK 

tinklalapyje: www.sd-commission.org.uk.
4. Anderson ir Jackson, 2009.
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2 priedas. Ekologiškos makroekonomikos link
1. Tai panašu į pagrindinę Peterio Victoro (2008a) Kanados ekonomikos tyrimo makroe-

konomikos modelio formą, nors jis neapriboja gamybos funkcijos indeksų iki 1 sumos. 
2. Daugiau informacijos rasite JK DVK, 2007 „Paverčiant potvynius-atoslūgius potvynių-

atoslūgių jėga“ (angl. Turning the Tide Tidal Power).
3. Investicijos parodytos lentelėje kiekviename objekto ir sąlygų aspekte. Iš tikrųjų labiau-

siai tikėtina, jeigu kai kurių tikslų (pvz., ekosistemų išlaikymo) bus imtasi tik pagal tam 
tikras sąlygas. 

4. Pavyzdžiui, Surrey aplinkos gyvensenos atvaizdavimo (Surrey Environmental Lifestyle 
Mapping SELMA) struktūra yra aplinkos sąnaudų-gamybos modelis, kuris gali būti pa-
naudotas paaiškinti anglies emisiją (ir/arba išteklius), susijusius su įvairiomis galutinės 
paklausos kategorijomis (Druckman ir kt., 2008; Druckman ir Jackson, 2007).

5. Pagrindiniai JK sąnaudų-gamybos statistikos trūkumai gerai žinomi. Oficialios anali-
tinės lentelės JK nebuvo sudaromos nuo 1995 m., nepaisant Leiboristinės vyriausybės 
įpareigojimo jas teikti kasmet nuo 2000 m. ir ES teisinių aktų reikalavimo pateikti 
patikslintas analitines lenteles Eurostatui bent kas penkerius metus. Panašiai, kaip nau-
jausios nedarbo statistikos trūkumas Tarptautinės darbo organizacijos (ILO) duomenų 
bazėje, šis JK vyriausybės nesugebėjimas rimtai pažvelgti į esminius socialinius ir aplin-
kos rodiklius labai trikdo, ypač atsižvelgiant į jos pretenzijas dėl vadovavimo tarptauti-
niam darniam vystymuisi.
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„Kiekviena visuomenė gyvena įsitvėrus savų mitų. Mūsų mitas 

yra – ekonominis augimas“,  – sako šios knygos autorius Tim‘as 
Jackson‘as, Surėjaus universiteto profesorius, Jungtinės Karalystės 
Darnaus vystymosi komisijos ekonomikos komisaras. Galiu drąsiai 
eiti lažybų, kad šis teiginys daugeliui pasirodys mažiausiai ereziš-
kas, – ar tai ne bandymas išmušti mus nuo mūsų pasirinkto kelio 
gerovės link? Ypač dabar, kai pasaulis sunkiai keliasi iš krizės, o Eu-
ropą ir toliau krečia finansinių rinkų likvidumo problema. Tai, ką 
čia mums Jackson‘as siūlo? „Einšteinas kadaise pastebėjo, kad mes 
negalime išspręsti problemų mąstydami taip pat, kaip mąstėme jas 
kurdami ,“ – į tai atsako T. Jackson‘as savo įžangoje lietuviškam 
knygos vertimui, – „šis pastebėjimas dar niekada nebuvo toks ak-
tualus. Tiesa, kad ekonomikos stabilumas yra svarbus. Tiesa, kad 
darbai yra svarbūs. Žmonių pragyvenimo šaltiniai yra svarbūs. Ta-
čiau įprastinė augimu pagrįsta ekonomika žlunga pagal visus šiuos 
punktus. Būtinas fundamentalesnis pagrindinio modelio perverti-
nimas“. 

Išties, nežiūrint to, kad spartus įvairių technologijų vystymasis 
davė svarų indėlį visuomenės raidai ir gerovei, milijardas žmonių 
gyvena už „pusę mažojo puodelio kapučino kavos kainos“ per die-
ną. Kaip rodo duomenys, paskutinįjį dešimtmetį vėl pradėjo didėti 
takoskyra tiek Europoje, tiek JAV tarp daugiausiai ir mažiausiai 
uždirbančių asmenų smunkant vidurinės klasės pajamoms. Virš 
pusšimčio valstybių ne tik nepagerino savo ekonominės būklės, bet 
tapo dar neturtingesnėmis, nors pasaulinė ekonomika per visą tą 
laiką labai išaugo. Jei ne ekonominė krizė, buvo prognozuojama, 
kad su tokiu augimu, kuris vyko, 2100 metais ekonomikos apimtis 
bene 80 kartų viršytų XX a. viduryje buvusius mastus. Ar Žemės 
ištekliai galėtų patenkinti tokius poreikius? Jau su dabartiniu vaka-
rietišku vartojimo lygiu reikėtų keleto Žemės rutulių, kad paten-
kintų visų gyventojų poreikius. Vadinasi, dalis Žemės gyventojų 
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gyvena kitos dalies gerovės sąskaita jau dabar. Maža to, mes jau 
gyvename ir ateities kartų sąskaita. 

Dabartiniame stipriai individualizuotame pasaulyje, kur ne-
retai aukščiausias pareigas užimantys pareigūnai leidžia sau viešai 
pareikšti, kad visų pirma reikia rūpintis savimi, o pasiaukojimas 
ar altruizmas tėra greičiau nukrypimas, nei norma, socialiniai ir 
aplinkosaugos klausimai nelengvai randa vietą ekonominių klau-
simų sprendimo kontekste. Dažnai išgirsti, kad nieko čia pakeisti 
neįmanoma, pagraudenimai tik ir liks pagraudenimais. Gal tai ne-
išvengiamas „atsakomybės stokos amžiaus“ rezultatas? Bet ar tikrai 
nėra kitų alternatyvų?

T. Jackson‘o teigimu, sistema, varoma materialinių norų augini-
mo kryptimi, neatsižvelgiant į augimo galimybes, yra pragaištinga. 
Mes turime mėginti rasti jai alternatyvų.. 

Garsus britų ekonomistas John‘as Maynard‘as Keynes, kažkada 
kalbėdamas apie išėjimą iš ekonominės depresijos, yra pasakęs, kad 
„Vertinant dabartinę padėtį kalbą nukreipti į ilgąjį laikotarpį yra 
klaida. Ilguoju laikotarpiu mes visi mirę“. Jis tai sakė kaltindamas 
valdžią, jog ji nesiima ryžtingų žingsnių spręsti iškilusias problemas, 
pasiduodama tikėjimui, kad anksčiau ar vėliau viskas susitvarkys 
savaime. Ironiška, tačiau šiandien šis pasakymas puikiausiai tinka, 
nežiūrint į tai, kad Keinsas apie tai kalbėjo turėdamas galvoje tik 
ekonomines problemas. Juk jau šiandien reikia spręsti milžiniškus 
uždavinius, susijusius su globaliais klimato kaitos, ekosistemų stabi-
lumo išsaugojimo klausimais. Nesprendžiant jų, perfrazuojant Key-
nes, nereikės nei ilgojo laikotarpio. Būsim mirę kur kas anksčiau. 

Beje, Keynes laikė, kad gamtos ištekliai yra tokie patys „vai-
singi ir produktyvūs kaip buvo“. Ir tai tuo metu buvo dar tiesa. 
Deja, šiais laikais, kai oficialiai yra pripažinta, jog apie 60 proc. 
ekosistemų yra degradavusios*, dėl pereksploatavimo kyla žuvų iš-

*  Žr. Tūkstantmečio ekosistemų vertinimas (angl. Millennium ecosystem as-
sessment), 2005 ar Ekosistemų ir biologinės įvairovės ekonomikos tyrimų vadovas 
(angl. The Economics of Ecosystems and Biodiversity), 2008
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teklių išnykimo grėsmė (pvz., Viduržemio jūroje tai liečia 60 proc. 
komercinių žuvų rūšių*), o, bendrai paėmus, biologinės įvairovės 
nykimo tempai yra maždaug tūkstantį kartų greitesni, nei tai vyktų 
be žmogaus įsikišimo, situacija yra kur kas kitokia. Nežiūrint to, 
mes gyvename ir planuojame ateitį tarsi niekas nebūtų pasikeitę. 
Žmonėms dažnai labai sunku suprasti, kodėl reikia rūpintis kaž-
kokių gyvūnų ar augalų, kurių niekada nesi matęs, išsaugojimu. Ir 
neretai mūsų supratimas apie biologinės įvairovės vertę apsiriboja 
tuo, kiek kilogramų mėsos padalinus tektų kiekvienam gyventojui, 
o pati aplinkosauga – kaip rūpestis vandens telkinių ar oro kokybe, 
o juk XXI a. aplinkosauga – tai visų pirma sritis, atsakinga už ište-
klių tausojantį vartojimą. Klimato kaitos ir kiti globalūs reiškiniai 
yra sunkiai suvokiami kaip žmonių veiklos pasekmė ir tai dažniau-
siai teoriškai, neįsisąmoninant, kad kiekvienai mūsų naujai įsigy-
tai prekei reikėjo sunaudoti žemės išteklių ir energijos ir taip mes 
prisidėjome prie ledynų tirpdymo Grenlandijoje ir Arktyje. Smar-
kiai vystantis technologijoms žmonių suvokimas juos supančios 
gamtos atžvilgiu išliko mamutų medžiotojo lygmenyje, – mes vis 
dar tikime, kad už kalno bus kita mamutų banda. Mes vartojam, 
eksploatuojam ir negalim nieko atsisakyti, nes bet koks atsisaky-
mas pažeidžia mūsų laisvę rinktis. „Žmogaus prigimtis ir valdymo 
sistema ir užrakina mus į geležinį vartotojiškumo narvą“, – teigia T. 
Jakson‘as. – „Tiems, kurie galvoja, kad augimas veda į materialisti-
nę utopiją, lemta nusivilti. Mes paprasčiausiai neturime ekologinio 
pajėgumo šiai svajonei įgyvendinti. Šimtmečio pabaigoje mūsų vai-
kai ir anūkai susidurs su nepalankiu klimatu, išsekusiais ištekliais, 
augalų ir gyvūnų arealų suardymu, rūšių sumažėjimu, maisto sty-
giumi, masinėmis migracijomis ir, beveik neišvengiamai, karu“.

 
Ši knyga – tai siekis „ieškoti perspektyvių atsakymų į didžiausią 

mūsų laikų dilemą“, kaip suderinti gero gyvenimo troškimą su ri-
botų išteklių planetos išsaugojimu. Ji yra priešstata liberaliai stichi-

*  Žr. Europos aplinka, 2010
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jai ir vartotojiškai mąstysenai, „biurokratiniam veidmainiškumui“ 
ir „ekonominiam ortodoksalizmui“. Jei Jums ne vis tiek, kas bus po 
Jūsų, – ši knyga yra skirta Jums.

 
Pagarbiai,

Leidėjai
 

P.S.: taip sutapo, kad lietuvių kalba šis unikalus darbas skai-
tytoją pasiekė beveik tuo pat metu kai buvo parengta Lietuvos 
2014-2020 m. Nacionalinė pažangos programa*. O europinis do-
kumentas Europa 2020: pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategija**, kuria ir remiasi Nacionalinė pažangos programa, pasi-
rodė greitai po šios knygos išleidimo anglų kalba. Smalsus skaity-
tojas gali nesunkiai palyginti, kiek pačios naujausios strategijos ir 
programos bando atsakyti į klausimus, kuriuos savo veikale kelia 
profesorius T. Jackson‘as. 

  

* Šioje programoje, atsižvelgiant į ES politines nuostatas, aprašomos ilgalai-
kių valstybės prioritetų įgyvendinimo kryptys, numatomas ES finansinės para-
mos panaudojimas ilgalaikiams valstybės prioritetams įgyvendinti. Nacionalinės 
pažangos programos parengimo terminas derinamas su ES finansinės paramos 
programavimo laikotarpiu. Ši programa, atliepianti į Europos Komisijos komu-
nikatą Europa 2020 ir integruojanti Lietuvos valstybės pažangos strategiją 2030, 
bus pagrindiniu dokumentu, nusakančiu Lietuvos prioritetinius siekius artimiau-
siems metams (pagal Finansų ministerijos informaciją). 

** http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/ES_paramos_
ateitis/12_KOMUNIKATAS_Europe_2020_IIIp.doc
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