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Santrauka. Nagrinėjami pagrindiniai makroekonomikos dėsniai ir juos nusakantys matematiniai modeliai. Analizuojama 
Kleino modeliu aprašyta vartojimo funkcija, galutinio vartojimo išlaidų priklausomybė nuo grynųjų nacionalinių pajamų, 
investicijų funkcija, gamybos funkcija bei Filipso kreivė. Apžvelgta pagrindinių makroekonomikos dėsnių teorija, aprašyti 
dėsnius nusakantys ekonomikos procesai. Darbo tikslas -  atlikti 2002m. 1 ketvirčio – 2010 m. 3 ketvirčio laikotarpio 
Lietuvos ekonomikos statistinių duomenų analizę ir panaudojant aprašomosios statistikos ir regresijos modelius pateikti 
išvadas dėl makroekonomikos teorijos atitikimo Lietuvos ekonomikos statistikai. Naudojami matematinės statistikos ir 
ekonometrijos metodai - aprašomoji statistika, regresinė (vienmatė ir daugiamatė) analizė, parametrų vertinimo, ekonominių 
dydžių priklausomybės, modelio patikimumo, liekamųjų paklaidų analizė. 

Reikšminiai žodžiai: makroekonomikos dėsniai, regresinė analizė, modeliavimas, aprašomoji statistika, makroekonomika, 
ekonometrija. 

 

Įvadas  

Makroekonomikos matematinių modelių reikšmė ir 
svarba yra plačiai pripažįstama ir vertinama. 
Makroekonomikos matematiniai modeliai naudojami 
analizuoti įvairių ekonomikos subjektų sąveikavimo 
rezultatus, prognozuoti ekonomikos vystymąsi, 
priklausomybę, dėsningumą. Kiekvienas žmogus yra 
rinkos dalis, todėl makroekonomikos dėsniai įtakoja 
kiekvieno asmens ir kartu visos šalies bei pasaulio 
ekonomikos rodiklių pokyčius. Makroekonomika yra 
glaudžiai tarpusavyje susijusių rodiklių visuma, kurią 
analizuojant galima pateikti objektyvų finansinį šalies 
ekonomikos situacijos vertinimą. Šiame darbe 
analizuojami pagrindiniai makroekonominiai dėsniai ir 
juos nusakantys metodai - Kleino modeliu aprašyta 
vartojimo funkcija, galutinio vartojimo išlaidų 
priklausomybė nuo grynųjų nacionalinių pajamų, 
investicijų funkcija, gamybos funkcija bei Filipso kreivė.  

Mokslinio darbo tiriamojoje dalyje naudojami 
ekonometriniai modeliai, kurių tikslas – parodyti 
ekonominio rodiklio susiformavimo mechanizmą, 
matematiškai aprašyti rezultatinių rodiklių priklausomybę 
nuo jo veiksnių ir parodyti pačių veiksnių sąveiką. Šiame 
darbe makroekonomikos teorija susiejama su 
matematinės statistikos ir ekonometrijos metodais ir 
modeliais. Jungiant ekonomikos ir statistikos teorijos 
žinias yra siekiama rasti ryšį tarp ekonomikos teorijos ir 
realaus ūkinio gyvenimo, todėl analizuojami Lietuvos 
ekonomikos rodiklių statistiniai duomenys pritaikant 

jiems teorinės ekonomikos dėsnius. Makroekonominių 
rodiklių analizė matematiniais metodais atliekama 
pritaikant ekonometrijos modelius 2002m. 1 ketvirčio – 
2010 m. 3 ketvirčio Lietuvos ekonomikos rodiklių 
statistikos duomenims. Svarbiausia problema, kuriant 
modelius, deramai pasirinkti sąlygas ir kartu nustatyti 
egzogeninius (išorinius) ir endogeninius (vidinius) 
veiksnius, įtakojančius rezultatą. Modeliavimas 
atliekamas naudojant ekonometrijos kompiuterinę 
programą Eviews. 

Mokslinio darbo rezultatas – atlikta pagrindinių 
makroekonomikos dėsnių analizė ir pateikti geriausiai 
dėsnius nusakantys matematiniai modeliai bei jų analizė. 
 

Ekonometrinio modelio parinkimas 

 Modelio sudarymo procesą galima 
išskirti į tris dalis – visų pirma atliekama objekto 
struktūros ir funkcionavimo analizė, naudojama 
aprašomoji statistika, esminių kintamųjų atrinkimas ir 
pan. Antrame etape formuojamas matematinis modelis 
pasirenkant modelio tipą, sprendimo metodą. Trečiajame 
etape įvertinamas sudarytas modelis, t.y. atliekama 
stebinių matricos analizė, parametrų kiekybinis 
įvertinimas, tikrinamas modelio reikšmingumas. Šis 
modelio sudarymo procesas pritaikomas kiekvienam 
ekonomikos dėsniui atskirai.  

 Bendruoju atveju daugiamatės regresijos 
modelis sudaromas apibrėžiant kintamąjį y, kuris 
vadinamas išėjimo kintamuoju (pasekme), ir x1 ,x2,..., xj 



 

vadinamų įėjimo kintamaisiais (priežastimi), kurie 
apibrėžia tarpusavio ryšį: 

ε++= ∑ j
j

j xbby 0 , 

čia b0,b1,…, bj – standartizuoti regresijos 
koeficientai, oε –  modelio paklaida.  

 Modelio įvertinimui naudojama: 
Determinacijos koeficiento reikšmė, kuri vertina ryšį 

tarp dviejų kintamųjų. Ši reikšmė kitaip dar vadinama R 
kvadratu (ang. R-squared) ir parodo, kurią priklausomojo 
kintamojo kitimo dalį paaiškina į modelį įtraukti 
kintamieji. 

F statistikos reikšmė – lyginama dviejų dydžių 
dispersija. F reikšmė artima 1 rodo, kad imčių dispersijos 
yra lygios. Randama statistikos F reikšmė, iš Fišerio 
skirstinio lentelės pagal pasirinktąjį reikšmingumo 
lygmenį nustatoma kritinė sritis. Jei statistikos reikšmė 
patenka į kritinę sritį, hipotezė H0 (dispersijos lygios) 
atmetama; priešingu atveju – priimama. 

Paklaidų normališkumo prielaida teigia, kad 
paklaidos ~ , t.y. turi būti tenkinamos šios 

sąlygos: 
jε ),0( 2σN

1) normaliai pasiskirstę atsitiktiniai dydžiai; jε
2) visų vidurkiai yra lygūs nuliui; jε
3) visų dispersijos lygios; jε
4) visi jε nepriklausomi. 

Stjudento kriterijus skirtas koeficientų 
reikšmingumui patikrinti. Suformuluojama nulinė 
hipotezė H0, kuri teigia, kad koreliacijos koeficientas 
lygus nuliui, o alternatyvi hipotezė H1≠0. Hipotezės 
teisingumui patikrinti naudojamas t kriterijus, kuris 
apskaičiuojamas pagal formulę: 

 
Jei statistiniai dydžiai yra nekoreliuotieji, statistika t 

pasiskirsčiusi pagal Stjudento dėsnį su k=n-2 laisvės 
laipsniais. Apskaičiuotoji reikšmė t lyginama su kritine 
reikšme tkr .  

Durbino – Vatsono kriterijus naudojamas, kai 
norima nustatyti ar modelis yra autoregresijos modelis. 
T.y. kartais prognozės liekamosios paklaidos būna 
priklausomos, sukuriami modeliai su koreliuojančiomis 
liekanomis. Kriterijaus statistika:  
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Durbino – Vatsono statistika d kinta nuo 0 iki 4. 
Kuo d arčiau 2, tuo mažiau tikėtina, kad autokorekcija 
yra. 

Multikolinearumo tikrinimas, kuris reikalingas kai 
kintamieji tarpusavyje yra labai stipriai priklausomi. 
Esant multikolinearumui išauga dispersijos ir standartinės 
paklaidos. Modelis ne multikolinearus, kai regresorių 
stebėjimų matrica yra pilno stulpelių rango, todėl žiūrima 
koreliacijos koeficientų matrica ir šalinami regresoriai, 
ties kuriais koreliacijos koeficientas arti vieneto.  

 

Makroekonomikos dėsnių analizė pritaikius 
ekonometrinius modelius 

 

Galutinio vartojimo išlaidų priklausomybė nuo 
grynųjų nacionalinių pajamų 

 Atlikus aprašomosios statistikos analizę 
ir į modelį įtraukus sezoniškumo komponentę gauta 
regresijos lygtis: 

VI = 0.94*NP - 0.069*SNP + 1177.34 
Lygtyje kintamasis VI žymi vartojimo išlaidas, NP– 

grynasias nacionalines pajamas, o SNP – grynosios 
nacionalines pajamas įvertinus sezoniškumą. Modelio 
patikimumas geras (R kvadrato reikšmė lygi 0,969), todėl 
galima teigti, kad statistikos duomenų analizė atitiko 
ekonomikos teoriją, kuri teigia, kad didėjant pajamoms 
vartojimas auga, ir atvirkščiai,  mažėjant  – mažėja.   

 
Kleino modeliu aprašyta vartojimo funkcija 
 Tiriama galutinio vartojimo išlaidų 

priklausomybė nuo darbo užmokesčio, grynųjų 
nacionalinių ir nedarbo pajamų. Atlikus modelio analizę 
gauta regresijos lygtis: 

VI = 1.16*TRAN + 1.715*NEP + 686.25 
 Lygtyje VI žymi vartojimo išlaidas, NEP 

– nedarbo pajamas, o kintamasis TRAN sukurtas atlikus 
multikolinearumo analizę ir vietoje darbo užmokesčio ir 
nacionalinio produkto atskirai įtraukus jų vidurkį. 
Modelio patikimumas geras (R kvadrato reikšmė lygi 
0,9836), todėl ekonomikos teorija atitiko statistikos 
duomenis, tačiau modelis supaprastintas ir vietoj 
ekonomikos teorijoje siūlomų įtraukti priklausomų 
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kintamųjų modelis išlieka pakankamai geras atsižvelgiant 
tik į priklausymą nuo grynųjų nacionalinių pajamų. 

 
Investicijų funkcija 
 Tiriama bendro kapitalo formavimo 

priklausomybė nuo grynojo pelno, bendrojo vidaus 
produkto, investicijų portfelio, palūkanų normos kitimo. 
Atlikus daugiamatės regresijos analizę gautas investicijų 
modelio pavidalas:  

BK = 1305.974672*P + 138.0998372*PNI - 
0.07527395838*I - 763.8041782*PNP 

Lygtyje BK žymi bendrą kapitalą, P – grynąjį pelną, 
PNI – palūkanų normos dydį (paskolų), I – investicijų 
portfelį, PNP – palūkanų normos dydį (indėlių). Modelio 
patikimumas geras (R kvadratas lygus 0,9289). Iš gautos 
regresijos lygties matome, kad bendrasis kapitalas didėja 
didėjant įmonių pajamoms, investicijų palūkanų normai, 
mažai turi įtakos investicijų kaitos pasikeitimas ir mažėja 
- didėjant paskolų palūkanų normai. Ekonomikos teorija 
teigia, kad investicinių prekių kiekis, kuriam namų ūkiai 
ir verslo firmos pareiškia paklausą, priklauso nuo 
palūkanų normos dydžio ir numatyto pelno dydžio. 
Palūkanų normos didėjimas mažina investicinių projektų 
skaičių, ir sumažėja paklausa investicinei produkcijai. 
Gautas regresijos modelis atitinka makroekonomikos 
teoriją. 

 
Gamybos funkcija 
 Tiriama bendrojo vidaus produkto 

priklausomybė nuo bendrojo vidaus produkto pajamų 
metodu, t.y. darbo pajamų, kompensacijos 
dirbantiesiems, grynųjų įmonės pajamų, taip pat 
priklausomybė nuo galutinio vartojimo išlaidų. Gauta 
regresijos lygtis: 

BVP = 0.5*DU + 1.61*NEP + 706.75*P + 0.48*VI 
+ 1331.42 

Lygtyje BVP žymi bendrąjį vidaus produktą, DU – 
vidutinį darbo užmokestį, NEP – nedarbo pajamas, P- 
grynąjį įmonių pelną, VI – vartojimo išlaidas. Regresijos 
modelis sudarytas tinkamai (R kvadratas lygus 0,9868), 
visi į regresijos lygtį įtraukti kintamieji įtakoja bendrojo 
vidaus produkto didėjimą, didžiausia kitimo įtaka yra 
įmonių pajamų, kadangi pajamoms padidėjus vienu 
milijonu litų bendrasis vidaus produktas didėja 706,75 
milijonų litų. 

 
Filipso (Phillips) kreivė  
Tiriamas infliacijos, kuriai Lietuvoje išmatuoti 

naudojamas vartotojų kainų indeksas, priklausymas nuo 

nedarbo lygio ir darbo užmokesčio. Gauta regresijos 
lygtis: 

VKI=15.098-1.312*NL-5.798*DUI 
Lygtyje VKI žymi vartotojų kainų indeksą, NL – 

nedarbo lygį, o DUI darbo užmokesčio indeksą. 
Regresijos lygties patikimumas (R kvadratas) lygus 
0,626, todėl lygties patikimumas nėra labai geras. Filipso 
teorija teigia, kad esant aukštesniems infliacijos tempams, 
nedarbo lygis yra mažas, ir atvirkščiai todėl darytina 
išvada, kad aukštas infliacijos lygis siejamas su mažu 
nedarbo lygiu. Ekonomikos teorija pasitvirtino, kadangi 
koeficientai prie kintamųjų gauti neigiami. 
 

Išvados: 

Sudarant regresijos lygtis atlikta makroekonomikos 
dėsnių - vartojimo funkcijos, galutinio vartojimo išlaidų 
priklausomybės nuo grynųjų nacionalinių pajamų, 
investicijų funkcijos, gamybos funkcijos bei Filipso 
kreivės analizė ir pateiktos išvados dėl ekonomikos 
teorijos atitikimo Lietuvos statistikos laikotarpio 2002 m. 
1 ketvirčio – 2010 m. 4 ketvirčio duomenims.  

Apibendrinta makroekonomikos teorijos tyrimo 
matematiniais metodais išvada – teorija pakankamai 
atitinka Lietuvos statistikos duomenis, tačiau sudarant 
kiekvieno makroekonomikos dėsnio regresijos lygtį 
svarbu tinkamai parinkti priklausomus kintamuosius, 
patikrinti modelio prielaidas ir patikimumą.  
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TESTING OF FUNDAMENTAL MACROECONOMIC 

LAWS BY MATHEMATICAL METHODS 

 

V.Kulvelytė 

 

Abstract 

The article says about the basic laws of macroeco-

nomics and the mathematical models outline. There are analysis 

of consumption function, which is described by model of Klein 

and analysis of the final consumption expenditure dependence 

on the net national income, investment function, the production 

function and curve of Philips. Also, has passed in review of the 

basic laws of macroeconomics theory and the processes of 

economy was describing as well. The aim of this article is to  

analyse the statistics data of Lithuanian economics (1st quarter 

of a 2002 – 3rd quarter of a 2010) by using descriptive statistics 

and models of regression, to give the conclusion for congruity 

of macroeconomy theory and statistics of Lithuanian econom-

ics. There are using mathematical statistics and econometrics 

methods such as descriptive statistics, analysis of regression 

(one-dimensional and multidimensional), assessment of parame-

ters, dependency of economics dimensions, reliability of model 

and analysis of residual errors. 

 

Keywords: macroeconomic laws, regression analysis, model-

ing, descriptive statistics, macroeconomics, econometrics. 
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