Raimundas Leonas
Rajeckas

Ekonomistas, habilituotas socialinių mokslų daktaras, profesorius, Lietuvos politinis bei
visuomenės veikėjas. Gimė 1937-10-27 Šiauliuose. Mirė 1997-08-11, palaidotas Vilniuje,
Rokantiškių kapinėse.
1954 m. baigė Panevėžio vidurinę mokyklą, 1959 m. – Kauno politechnikos institutą, kur
įgijo inžinieriaus-technologo specialybę ir buvo paskirtas į Kauno „Inkaro“ avalynės kombinatą
cecho meistro pareigoms. Neilgai trukus tapo cecho viršininku. Dėl novatoriškų idėjų ir gabumų
Kauno valdžia jam patikėjo direktoriaus pareigas metalo dirbinių įmonėje „Aušra“. Nors vadovauti
jam sekėsi, po poros metų apsisprendė pasukti į mokslą. 1964 m. įstojo į Maskvos Lomonosovo
universiteto aspirantūrą ir ją baigęs 1966 m. apgynė ekonomikos mokslų kandidato, 1970 m. –
daktaro disertaciją. 1967–1978 m. užėmė atsakingas pareigas LTSR Valstybinėje plano komisijos
sistemoje (VKP). 1967–1971 m. – Valstybinės plano komisijos Matematinių metodų taikymo
skyriaus viršininkas, 1971–1973 m. – skaičiavimo centro direktorius. R. Rajecko neeilinių
organizatoriaus gebėjimų dėka 1973 m. VPK sistemoje atsirado Lietuvoje naujas Liaudies ūkio
planavimo ir ekonomikos mokslinių tyrimų institutas (LŪPEMTI), kurio direktoriumi jis buvo iki
1978 metų. 1973–1974 m. – Liaudies ūkio planavimo ir ekonomikos instituto direktorius, 1974–
1978 m. – direktoriaus pavaduotojas. 1968–1978 m. – Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto
profesorius. 1978–1992 m. – VU Ekonominės kibernetikos katedros vedėjas. Du kartus (1967–1968
m. ir 1974–1975 m.) stažavosi JAV Harvardo universitete, skaitė paskaitas keliuose Jungtinių
Amerikos Valstijų universitetuose.
1980 m. R. Rajeckas išrinktas Lietuvos TSR Mokslų akademijos nariu korespondentu, 1987
m. – tikruoju nariu, 1989–1993 m. – LTSR Mokslų akademijos viceprezidentu. 1988 m., kuriantis

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiui, buvo iniciatyvinės grupės narys, vėliau Sąjūdžio Seimo tarybos
narys. 1993–1994 m. – LR Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko vyriausiasis patarėjas ir atstovas
ypatingiems pavedimams, 1994–1996 m. – Lietuvos Respublikos nepaprastasis įgaliotasis
ambasadorius Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje, 1996–1997 m. – LR
Seimo narys (priklausė Tėvynės sąjungos-Lietuvos konservatorių frakcijai).
Dar besimokydamas KTU susidomėjo nauja mokslo kryptimi – ekonomine kibernetika. R.
Rajeckas – vienas ekonominės kibernetikos ir matematinių metodų taikymo ekonominiuose
tyrimuose pradininkų, sukūręs plačiai žinomą mokslinę mokyklą. Akademikas R. Rajeckas buvo
vienas iš 1988 m. pabaigoje Vilniuje įvykusio forumo dėl Lietuvos ekonominio savarankiškumo
pagrindų organizatorių.
LSSR automatizuotos planinių skaičiavimų sistemos kūrimo mokslinis vadovas. Nagrinėjo
ekonominio planavimo ir prognozavimo, kiekybinės ekonominės analizės, valdymo procesų
automatizavimo, gamybos efektyvumo problemas. Paskelbė apie 200 mokslinių straipsnių,
publikuotų šalies ir užsienio leidiniuose, yra 15 monografijų autorius.
Svarbiausi veikalai (visi rusų kalba): „Informacija–prognozė–planas“ (su S. Žemaitaityte,
1972), „Integruota sąjunginės respublikos liaudies ūkio planavimo sistema“ (1972), „Sąjunginės
respublikos liaudies ūkio valdymo automatizacijos pagrindai“ (su L. Koniajeva ir A. Vasiliausku,
1975), „Planavimo ir prognozavimo modelių sistema“ (1976), „Ekonominio augimo analizė ir
ilgalaikių prognozių įvertinimas“ (su O. Balsiu, 1979), „Valdymo organizavimas“ (1979), „Aplinka
ir planavimo problemos“ (1981), „Socialinis-ekonominis gamybos efektyvumas“ (abu su V.
Sutkaičiu, 1984), „Kiekybinė analizė ekonomikoje“ (1987), „Ekonominės dogmos ir valdymo
realybė“ (abu su M. Plakunovu, 1991).
1987 m. jam suteiktas nusipelniusio mokslo veikėjo vardas, 1989 m. tapo Lietuvos
valstybinės premijos laureatu.
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