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A priedas. Darbo užmokesčio nustatymo teorijų 
santrauka 

A.1 lentelė. Darbo užmokesčio nustatymo teorijų santrauka (sudaryta autorės remiantis 
moksline literatūra) 
Table A.1. The theories of wage determination (compiled by author based on scientific 
literature analysis) 

Teorija Pradininkai 
ir šalininkai 

Darbo 
užmokesčio 

ryšys su pak-
lausa ir 
pasiūla 

Darbo 
užmokestis turi 
įtakos produk-

tyvumui ir 
nedarbui 

Darbo 
užmokesčio 
nustatymo 
ypatumai 

Klasikinė 
(Razmi et al., 
2012; Bo-
rowski, 2015; 
Markowicz, 
2015; Kaya, 
Tığlı, 2016; 
Lotfi, Karim, 
2016) 

A. Smith, D. 
Ricardo, T. 
R. Malthus, 
K. Marx, J. 
S. Mill, J. B. 
Say 

Tobulos kon-
kurencijos są-
lygomis darbo 
užmokestis 
priklauso nuo 
darbo paklau-
sos ir pasiūlos 
lygybės ir u-
žimtumo gali-
mybių. 

Teorijoje tei-
giama, kad jei 
darbo kaina di-
dėja, auga u-
žimtumas ir ri-
binis 
produktyvu-
mas. Nedarbas 
turi savanorišką 
charakterį. 

Tobulos kon-
kurencijos ir 
visiško užim-
tumo sąlygo-
mis yra nusta-
toma darbo 
kaina ir darbo 
užmokestis. 

Neoklasikinė 
teorija 
(Thurow, 1983; 
Martišius, 
2005; Golnau, 
2012; Gre-
enwood, 2016) 

C. Menger, 
W. S. Jev-
ons, E. von 
Böhm-Baw-
erk, L. 
Walras 

Auganti darbo 
paklausa ir 
auganti darbo 
pasiūla lemia 
darbo užmo-
kesčio mažė-
jimą. 

Darbo užmo-
kestis neturi į-
takos produkty-
vumui. Darbo 
rinka laisvosios 
rinkos sąlygo-
mis gali pa-
siekti didžiau-
sią užimtumo 
lygį. 

Darbuotojai 
dirba už ma-
žiausią darbo 
užmokestį, 
kuris nusis-
tovi rinkoje. 
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Teorija Pradininkai 
ir šalininkai 

Darbo 
užmokesčio 

ryšys su pak-
lausa ir 
pasiūla 

Darbo 
užmokestis turi 
įtakos produk-

tyvumui ir 
nedarbui 

Darbo 
užmokesčio 
nustatymo 
ypatumai 

Efektyvaus 
darbo užmo-
kesčio teorija 
(Leibenstein, 
1957; 
Rothschild, 
Stiglitz, 1976; 
Solow, 1979; 
Stiglitz, 1984; 
Yellen, 1984; 
Nellis, Parker, 
2004; Golnau, 
2012) 

H. Leiben-
stein, R. 
Solow, J. 
Stiglitz, J. 
Yellen 

Egzistuoja 
ryšys tarp 
darbo užmo-
kesčio ir pak-
lausos bei pa-
siūlos 
pokyčių. 

Išsivysčiusiose 
šalyse egzis-
tuoja santykis 
tarp darbo už-
mokesčio ir 
produktyvumo. 
Esant efekty-
viam darbo už-
mokesčiui 
darbo pasiūla 
darbo rinkoje 
bus didesnė nei 
paklausa, vy-
raus priverstinis 
nedarbas. 

Darbdaviai 
siūlo darbo 
užmokestį, 
kuris garan-
tuoja mažiau-
sias darbo už-
mokesčio 
išlaidas, ten-
kančius vie-
nam efekty-
viam darbo 
vienetui, tuo 
pačiu metu 
pritraukiant 
kvalifikuotą 
darbo jėgą ir 
didinant dar-
buotojų moty-
vaciją dirbti. 

Žmogiškųjų iš-
teklių svyra-
vimo modelis 
(Salop, 1979; 
Yellen, 1984; 
Stiglitz, 1985; 
McConnell et 
al., 2006; You-
sef, Fallah, 
2014) 

S. C. Salop Dideli darbo 
užmokesčiai 
mažina dar-
buotojų po-
linkį keisti 
darbą, todėl 
auga kvalifi-
kuotų ir di-
delę darbo pa-
tirtį turinčių 
asmenų skai-
čius ir pro-
duktyvumas. 
Taip paklau-
sos kreivė 
persislenka į 
dešinę ir auga 
darbo pasiūla. 

Priklausomai 
nuo įgytų įgū-
džių ir patirties 
tikslinga didinti 
darbo užmo-
kestį ir taip pa-
didinti darbuo-
tojų 
produktyvumą. 
Šalia frikcinio 
nedarbo atsi-
randa priversti-
nis nedarbas, 
kuris yra ilga-
laikis ir struktū-
rinis. 

Naujas dar-
buotojas žino 
darbo užmo-
kesčio normą, 
kurią gaus už 
darbo atli-
kimą, tačiau 
kuo ilgiau 
darbuotojas 
dirba ir įgyja 
reikalingą 
kvalifikaciją, 
tuo didesnį 
darbo užmo-
kestį turėtų 
gauti. 
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Teorija Pradininkai 
ir šalininkai 

Darbo 
užmokesčio 

ryšys su pak-
lausa ir 
pasiūla 

Darbo 
užmokestis turi 
įtakos produk-

tyvumui ir 
nedarbui 

Darbo 
užmokesčio 
nustatymo 
ypatumai 

Neigiamos 
atrankos mod-
elis (Akerlof, 
1970; Weiss, 
1980; Yellen, 
1984; Trpeski, 
Tashevska, 
2009) 

G. A. Aker-
lof 

Esant dides-
nei darbo pa-
siūlai nei 
darbo paklau-
sai darbo už-
mokestis ma-
žės. 

Ryšys tarp pro-
duktyvumo ir 
darbo užmokes-
čio priklauso 
nuo darbuotojų 
gebėjimų. Dar-
bdaviui 
mažinant darbo 
išlaidas 
atsiranda priv-
erstinis nedar-
bas. 

Įmonės gali 
mokėti efek-
tyvų darbo 
užmokestį ir 
pašalina siū-
lančius dirbti 
už mažesnį 
atlyginimą. 

Sociologiniai 
modeliai 
(Solow, 1980; 
Akerlof, 1982; 
Yellen, 1984; 
Trpeski, 
Tashevska, 
2009) 

R. Solow, G. 
A. Akerlof 

Auganti darbo 
paklausa ir 
auganti darbo 
pasiūla lemia 
darbo užmo-
kesčio mažė-
jimą. 

Produktyviai 
dirbantys dar-
buotojai page-
rina veiklos 
standartus ir 
gauna „dovaną“ 
– darbo užmo-
kestį. Vyrauja 
savanoriškas 
nedarbas. 

Darbo užmo-
kestis yra nu-
lemtas visuo-
meninių 
elgesio 
normų, kurių 
prigimtis yra 
individuali. 

Atsitraukimo 
modelis 
(Yellen, 1984; 
Trpeski, 
Tashevska, 
2009; Golnau, 
2012) 

D. Shapiro, 
J. Stiglitz 

Darbo pasiū-
los ir paklau-
sos, darbo už-
mokesčio 
pokyčius le-
mia įmonės 
veikla ir dar-
buotojų įgū-
džiai. 

Didesnis nei 
rinkos darbo 
užmokestis yra 
veiksmingas 
būdas skatinti 
darbuotojus 
dirbti produkty-
viai, o ne išsi-
sukinėti. 

Darbo užmo-
kestį (maksi-
malų ir mini-
malų) nustato 
pati įmonė. 
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Teorija Pradininkai 
ir šalininkai 

Darbo 
užmokesčio 

ryšys su pak-
lausa ir 
pasiūla 

Darbo 
užmokestis turi 
įtakos produk-

tyvumui ir 
nedarbui 

Darbo 
užmokesčio 
nustatymo 
ypatumai 

Keyneso ir ne-
okeinsistinė 
(Yellen, 1984; 
Martišius, 
2005; Mar-
kowicz, 2015) 

J. M. Keynes Darbo jėga ir 
darbo užmo-
kestis yra ne-
elastingi (ne-
lankstūs). 

Ekonomikos ly-
gybė galima ir 
esant nevisiš-
kam užimtu-
mui. Vyrauja 
priverstinis 
nedarbas. 

Darbo užmo-
kesčiai yra 
stabilūs, bet 
mažinant pri-
verstinį ne-
darbą darbuo-
tojai sutinka 
dirbti už ma-
žesnį darbo 
užmokestį. 

Ribinio pro-
duktyvumo 
darbo užmo-
kesčio teorija 
(Hicks, 1932; 
Biewen, Wei-
ser, 2011) 

J. R. Hicks Teorija prisi-
ima ypatingą 
valstybės eko-
nomikos 
būseną, kai 
yra tobulos 
konkurencijos 
sąlygos ir 
darbo užmo-
kestis prik-
lauso nuo 
paklausos ir 
pasiūlos san-
tykio. 

 

Tobulos konku-
rencijos sąlygo-
mis darbuotojo 
darbo užmokes-
tis yra lygus ri-
biniam pajamų 
produktyvumui 
ir vidutiniam 
pajamų produk-
tyvumui. 

Siūloma nus-
tatyti darbo 
užmokestį, 
kuris optimi-
zuoja gamy-
bos procesą, o 
produktyviau-
siai dirbantis 
darbuotojas 
gautų didesnį 
darbo užmo-
kestį. 

Darbo užmo-
kesčio fondo 
teorija (Pigou, 
1949) 

A. Pigou Darbo pak-
lausa yra nus-
tatoma pagal 
darbo užmo-
kesčio fondą, 
o darbo jėgos 
pasiūla prik-
lauso nuo 
populiacijos 
dydžio. 

Darbo užmo-
kesčio dydis 
priklauso nuo 
veiklos re-
zultatų ir pro-
duktyvaus 
darbo. 

Mažėjant 
darbo užmo-
kesčio fondui 
darbo užmo-
kestis irgi 
tampa mažes-
nis. 

Pragyvenimo 
darbo užmo-
kesčio teorija 

D. Ricardo Teorija igno-
ruoja darbo 
paklausos 

Darbdavys 
nusprendžia, 
kokią kainą 

Darbo užmo-
kestis turi nu-
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Teorija Pradininkai 
ir šalininkai 

Darbo 
užmokesčio 

ryšys su pak-
lausa ir 
pasiūla 

Darbo 
užmokestis turi 
įtakos produk-

tyvumui ir 
nedarbui 

Darbo 
užmokesčio 
nustatymo 
ypatumai 

(Ricardo, 
1817) 

pusę ir pabrė-
žia tik pasiūlą 
nustatant 
darbo užmo-
kestį, o iš 
paklausos pu-
sės darbdavys 
turi nuspręsti 
dėl darbuo-
tojų įdėtų pas-
tangų. 

mokėti už dar-
buotojo pastan-
gas atliekant 
darbą, bet 
darbo užmokes-
tis turi atitikti 
bent minimalų 
pragyvenimo 
lygį. 

matyti dar-
buotojo ir jo 
šeimos narių 
minimalų pra-
gyvenimo 
lygį, o didelė 
darbo pasiūla 
mažina darbo 
užmokesčius. 

Likutinė ie-
škovo teorija 
(Walker, 1968; 
Ellerman, 
2016) 

M. Walker Bet kuris iš 
gamybos 
veiksnių nep-
riklausomai 
nuo nusta-
tymo gali būti 
veikiamas 
kitų veiksnių 
dalių. 

Gautas darbo 
užmokestis yra 
kaip kompensa-
cija už produk-
tyvų darbą. 

Darbo užmo-
kestis yra 
skaičiuojamas 
iš visos pro-
dukcijos ati-
mant nuomos, 
palūkanų, 
pelno ir na-
cionalinių di-
videndų mo-
kesčių 
sąnaudas. 

Moderni darbo 
užmokesčio 
teorija (Stigler, 
1946) 

G. Stigler Darbo užmo-
kesčio pu-
siausvyra atsi-
randa 
susikertant 
pasiūlai ir 
paklausai. 
Moderni 
darbo užmo-
kesčio teorija 
pabrėžia pa-
siūlos ir kitų 
veiksnių įtaką 
darbo užmo-
kesčio nusta-
tymui. 

Darbo užmo-
kestis yra pro-
duktyvaus 
darbo kaina. 

Darbo užmo-
kestis yra le-
miamas darbo 
paklausos ir 
pasiūlos 
sąveikos to-
bulos konku-
rencijos sąly-
gomis. 


