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Laisvė reiškia atsakomybę. Štai kodėl daugelis žmonių jos baiminasi. (G.B. Shaw)
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Įžangos žodis

2011-ieji mums buvo motyvuojančių žinių ir naujų projek-
tų metai. Metų pradžioje geriausių pasaulio „think tankų“ 
reitingo autoriai Lietuvos laisvosios rinkos institutą vėl 
pripažino vienu stipriausių viešosios politikos centrų Rytų 
ir Centrinėje Europoje. Balandį atliktas LLRI žinomumo ty-
rimas parodė, kad Lietuvos gyventojai mus žino, mumis 
pasitiki ir mums pritaria. Rudenį pasaulį išvydo naujas, į 
Lietuvos regionus orientuotas tyrimas, kuriame mes įver-
tinome, kaip efektyviai savivaldybės naudoja mokesčių 
mokėtojų pinigus, kaip rūpinasi ten gyvenančiu žmogumi 
ir kokias sąlygas sudaro verslui.

Tačiau Lietuvos ir pasaulio gyventojų nuotaikos byloja: vi-
suomenės nuomonė stipriai poliarizavosi.  Dalis verslinin-
kų, politikų, ekonomistų ir nuomonės lyderių nepagrįstai 
yra suabejoję laisvąja rinka ir kapitalizmu. Tuo pat metu 
vis daugiau žmonių išgirsta, ima suprasti ar naujai įvertina 
laisvės idėjas, o mūsų puoselėjamos austrų ekonominės 
mokyklos mintys vis labiau prasiskverbia tarp vyraujan-
čios ekonomikos mąstytojų ir paprastų žmonių. Gyvena-
me pasaulyje, kuriame vienu metu vyksta ir tūkstantiniai 
dešiniojo Arbatos partijos judėjimo (Tea Party) mitingai, ir 
masiniai prieš verslą nusiteikusio judėjimo „Okupuok Vols-
tritą“ protestai. 

2012-ieji šiuo požiūriu nežada būti geresni ar lengvesni. 
Dešimtmečius užsitęsusi fiskalinė politika ir žmonių pripra-
tinimas gyventi ateities sąskaita grasina net ir didžiausiai 
ekonominei sąjungai – ES – ir jos valiutai. Kaip rodo mūsų 
29-as Lietuvos ekonomikos tyrimas, net trečdalis Lietuvos 
verslo subjektų mano, kad pagrindinis neapibrėžtumo ir 
rizikos šaltinis 2012-aisiais kils dėl euro problemų. 

Reaguodami į besikeičiantį ekonominį ir visuomeninį kon-
tekstą, 2012-aisiais mes taip pat nesiruošiame laikytis nuo-
saikiai. Priešingai – reabilituosime laisvės idėją žmonių ir 
sprendimų priėmėjų akyse. Suprasdami rinkiminių metų 
svarbą, aktyviai bendrausime su politikais. Suaktyvinsime 
veiklą ekonominio švietimo srityje ir išleisime ekonomikos 

vadovėlį vidurinėms mokykloms. Beveik visose viešosios 
politikos formavimo srityse paruošime naujų intelektinių 
produktų, kurie padės parodyti visuomenei pokyčių būti-
nybę.

Šiuo metu, kai koreguojasi ekonominio mąstymo žemė-
lapis, instituto minties lyderystė yra ypač aktuali ir būtina. 
Mus visus judėti pirmyn skatina nesvyruojantis žinojimas, 
kad laisvosios rinkos idėjos yra teisingas ir visiems naudin-
gas gerovės variklis. Mus motyvuoja susitikimai su Jumis 
ir Jūsų patikinimas, kad mūsų veikla yra reikalinga ir pras-
minga.

Gerų mums visiems metų!

Žilvinas Šilėnas,
LLRI prezidentas

LLRI taryba

LLRI taryba įsteigta 2002 m. ir veikia kaip patariamasis  
organas. Ji sudaroma iš asmenų, pritariančių instituto  
misijai ir savo idėjomis aktyviai prisidedančių prie jos  

įgyvendinimo.

LLRI tarybos pirmininkė:

Elena Leontjeva

LLRI tarybos nariai:

dr. Kęstutis Bagdonavičius, 
ERGO 

Gintautas Bartkus, 
„Baltic Legal Solutions Lietuva“

Vytautas Bučas, 
 „Invalda“ 

Giedrius Dusevičius, 
„Swedbank“ 

Arturas Feiferas, 
 „Kapital bank“ 

Juozas Kabašinskas, 
 „COGNAC boutique“ 

Kun. dr. Kęstutis Kėvalas, 
 „Marijos radijas“, 

 Kauno Šv. apašt. Petro ir Povilo arkikatedra bazilika

dr. Virginijus Kundrotas, 
 Baltijos vadybos plėtros asociacija, 

ISM

Dainius Pupkevičius, 
 „KPMG Baltics“

doc. dr. Paulius Subačius, 
 Lietuvos katalikų mokslo akademija

Egidija Vaicekauskienė, 
 „Nematekas“ 
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sLLRI tarp stipriausių Centrinės ir Rytų Europos 
„think tankų“
Geriausių pasaulio viešosios politikos centrų (angl. „think 
tank“) tyrimo autoriai iš Pensilvanijos universiteto (JAV)  
įvertino Lietuvos laisvosios rinkos institutą 11-ąja vieta iš 
25-ių stipriausiais pripažintų „think tankų“ Centrinėje ir 
Rytų Europoje. Iš viso į šį indeksą patekti siekė 6305 „think 
tankai“ iš viso pasaulio, o juos reitingavę tyrimo autoriai 
apklausė apie 1,5 tūkst. politikos formuotojų, žurnalistų, 
akademinio pasaulio atstovų ir regionų ekspertų.

Antroji kursų „Ekonomika aktyviai“ laida – 
dvigubai gausesnė
Antraisiais mokslo metais internetinis projektas „Ekono-
mika aktyviai“ sulaukė dvigubo moksleivių susidomėjimo. 
Projektą vainikavo gegužę surengta baigiamoji stovykla 
patiems aktyviausiems kursų dalyviams. Išvykoje į Aukš-
tadvario sodybą moksleiviai dalyvavo komandinėse už-
duotyse, klausė paskaitų, susitiko su verslininku, išbandė 
viešo kalbėjimo įgūdžius, atrado naujų draugų ir turiningai 
praleido laiką. Stovyklos metu apie savo verslininko kelią ir 
iššūkius, su kuriais teko susidurti, moksleiviams pasakojo 
Mindaugas Lapinskas, strateginės rinkodaros agentūros 
„Brandscape“ įkūrėjas ir vadovas bei įmonės „Puikis“ savi-
ninkas. „Ekonomika aktyviai“ lektorius Žilvinas Šilėnas, ro-
dydamas ir aptardamas populiarųjį animacinį filmuką „Pie-
tų parkas“, kartu su moksleiviais aiškinosi, kokius įspūdžius 
apie rinkos dalyvius (pirkėjus ir pardavėjus) yra susidariusi 
visuomenė ir kiek jie yra pagrįsti. Šiuo metu kursai „Ekono-
mika aktyviai“ vyksta 3-ią kartą. 

Rūtos Vainienės  „Ekonomikos terminų 
žodynas“ išverstas į 11 pasaulio kalbų
2011 m. pradžioje dienraštyje „The Washington Times“ pa-
sirodė apžvalgininko Richard W. Rahn straipsnis, kuriame 
autorius plačiai pristatė daugiametės LLRI darbuotojos Rū-
tos Vainienės 2005 m. išleistą ekonominių terminų žodyną, 
prisidėjusį prie ekonominio švietimo ne tik Lietuvoje, bet 
ir visame pasaulyje. Šiuo metu žodynas yra išverstas į 11 
pasaulio kalbų. 



4

M
o

ko
m

e 
ek

o
n

o
m

ik
o

s Rinka ir moralė – suderinamos
2011 m. organizavome jau 8-ąjį esė konkursą “Laisvės studi-
jos” ir pakvietėme jaunimą analizuoti ir atsakyti į klausimą, 
ar rinka ir moralė yra suderinamos. Šią temą pasirinkome 
dėl nuolatinio rinkos, moralės ir etikos normų supriešini-
mo, norėdami parodyti, kaip rinka skatina moralų ir etišką 
elgesį. Konkursas sulaukė 14 stiprių darbų, o nugalėtojai 
buvo apdovanoti rugsėjo 27 d. vykusiame seminare „Rin-
ka ir moralė: teorinės ir praktinės įžvalgos“. Renginyje LLRI 
asocijuotoji ekspertė, ekonomikos analitikė ir verslininkė 
doc. dr. Guoda Azguridienė dalijosi savo įžvalgomis apie 
tai, ar godumas yra verslo variklis, koks yra verslininko vai-
dmuo visuomenėje, trukdo ar padeda moralės ir etikos 
vertybės ekonominiuose santykiuose.

Ekonomių skaitinių kolekcijoje – knyga „Rinka 
ir moralė“
Tai jau 6-oji mūsų „Ekonominės politikos skaitinių” serijos 
rinktinė. Naujausioje knygoje aptariamas rinkos ir moralės 
santykis, verslininko vaidmuo visuomenėje, pateikiamas 
rinkos vertinimas krikščionybės požiūriu. Knygoje panei-
giami paplitę mitai, kad laisvoji rinka yra amorali. Priešingai 
– įrodoma, kaip rinka skatina ir stiprina moralų elgesį. Rink-
tinėje pristatomi F. von Hayeko, H. Hazlitto, G.Azguridienės, 
kunigo K.Kėvalo ir J.Meadowcroft darbai. Šią ir kitas knygas 
institutas dovanoja Lietuvos universitetų ir mokyklų bibli-
otekoms, studentams ir mūsų švietėjiškų projektų daly-
viams. Nestudijuojantieji mūsų rinktines gali įsigyti inter-
netinėse parduotuvėse Manoknyga.lt ir Patogupirkti.lt. 

Metų svečias – laisvės šauklys iš JAV Tomas 
G. Palmeris  
Rudenį rėmėjus ir bendraminčius pakvietėme į tradiciškai 
kasmet organizuojamą mūsų renginį. Pernai šio renginio 
svečias buvo Tomas G. Palmeris – CATO instituto (JAV) vy-
resnysis bendradarbis, ATLAS ekonominių tyrimų fondo 
viceprezidentas, knygos apie libertarizmo teoriją autorius. 
Jis pristatė įkvepiančią kalbą apie rinką, verslą ir moralę. 
Svečias taip pat skaitė pranešimą Liberalaus jaunimo at-
stovams, davė interviu žurnalui „IQ“.

Henry Hazlitt Friedrich A. Hayek

John Meadowcroft
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sIšleista 4-oji austrų ekonomikos mokyklos 
kursantų laida
Jau 4 metus iš eilės pakvietėme vyresnių kursų studentus 
į savaitės trukmės ekonomikos kursus „Realistinė ekono-
mikos analizė“, kuriuose supažindinama su austrų ekono-
mikos mokykla. Kursuose dalyvavo 45 geriausi komisijos 
atrinkti pretendentai. Paskaitas dėstė Lietuvos ir užsienio 
lektoriai. Kasmet kursai pritraukia brandaus ir motyvuoto 
jaunimo, vyksta konstruktyvios diskusijos. Austrų ekono-
mikos mokykla išsiskiria realistišku požiūriu: ji  žvelgia į 
veikiantį žmogų su visais jo privalumais ir trūkumais, sie-
kia ne sukurti utopinį pasaulį, o paaiškinti realaus pasaulio 
dėsningumus. „Austrai“ nesiremia ekonometrijos ir kitais 
matematiniais modeliais prognozuodami ateitį. Jų teigi-
mu, šie gyvenimo tyrinėjimo metodai nėra patikimi, nes 
ekonomikoje veikia žmogus ir neįmanoma numatyti ir ati-
tinkamai suplanuoti, kokių veiksmų imsis žmogus ir kaip 
plėtosis ekonomika ateityje.

„Naudingos žinios, padedančios 
geriau suvokti kasdienius procesus, 
kritiškai mąstyti, abejoti kai kuriais 
vyraujančiais dalykais“. 

„Žinios buvo naudingos ir vertin-
gos, nes universitete tokių nesuteikė. 
Tai lyg papildomas „priedas“.

„Dėstymo būdas paskaitų metu 
labai skiriasi nuo įprasto mokymo pro-
ceso ir tai labai prikausto dėmesį.“

„Įdomu, faktas. Vertinu pagal tai, 
ar mane privertė mąstyti, gilintis. O 
tikrai privertė...“

„Buvo įdomu tuo atžvilgiu, jog 
pasirodo, yra nemažai mano ben-
draminčių. Gal ne viskas prarasta...“

„Paneigėte daug ką, ko mus moko 
universitete. Sužinojau daug įdomių daly-
kų, apie kuriuos nekalbama labai plačiai.“

„Dalyvavau įvairiuo-
se kursuose. Tai, ką atra-
dau čia – visiškai nauja.“

„Kad taptumėte tikromis mūsų 
akimis ir ausimis, jog daugiau žmonių 
suvoktų visus ekonomikos procesus.“

Patirtimi apie „think tanko“ valdymą dalijomės 
su Kaukazo ir Centrinės Azijos šalimis
Spalio mėnesį Gruzijoje kartu su partneriais iš Gruzijos, 
Europos ir JAV surengėme „think tankų“ mokyklą, kurioje 
su Kaukazo ir Centrinės Azijos šalių atstovais dalijomės 
sukaupta patirtimi ir žiniomis apie liberalaus „think tanko“ 
veiklos specifiką. Ilgametės instituto darbuotojos Rūta Vai-
nienė ir Edita Maslauskaitė supažindino seminarų dalyvius 
su sėkminga LLRI praktika, kalbėjo apie laisvės idėjas pro-
paguojančios nevyriausybinės organizacijos valdymo, lėšų 
telkimo, komunikacijos su visuomene ir valdžia ypatumus. 
Paskaitas vedė ir kiti šios srities profesionalai iš Europos ir 
Gruzijos, tarp jų – garsus gruzų reformatorius Kacha Ben-
dukidzė. „Think tankų“ mokykla pritraukė apie 30 dalyvių 
iš Tadžikistano, Kirgizijos, Kazachstano, Armėnijos, Rusijos 
ir Gruzijos.

ĮVADAS  
į austrų  

ekonomikos  
mokyklą
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Siekiame, kad nebūtų įvesti nauji veiklos suvaržymai ir paro-
dome naikintinus galiojančius veiklos apribojimus.

Nepadidinus MMA – didesnės galimybės 
įsidarbinti   
Kaskart kilus iniciatyvoms didinti minimalią mėnesinę algą 
(MMA), aiškinome visuomenei ir sprendimų priėmėjams, 
kad toks žingsnis labiausiai pakenks nekvalifikuotiems dar-
buotojams ir smulkiausiajam verslui. Metų gale laiku sure-
agavome į Seime tyliai stumiamą siūlymą indeksuoti MMA, 
jos dydį susiejant su statistiniu vidutiniu darbo užmokes-
čiu, kuris užprogramuotų automatišką MMA didėjimą, vi-
siškai nepriklausantį nuo ekonominės situacijos šalyje ar 
įmonių galimybių kelti minimalų atlygį už darbą. Vyriausy-
bė paskelbė nepritarianti siūlymui indeksuoti MMA, Trišalė 
taryba klausimo svarstymą atidėjo. 

Ne antkainių ribojimas, o konkurencija ir 
laisvos kainos užtikrina kainų mažėjimą  
Siūlėme nepritarti prekybinių antkainių ribojimui ir ar-
timiausiu metu inicijuoti Kainų įstatymo panaikinimą. 
Perspėjome, kad antkainio reguliavimas gali neigiamai 
paveikti konkurenciją mažmeninės prekybos sektoriuje ir 
sudaryti prielaidas papildomam kainų didėjimui ateityje, 
o nustatytas maksimalus antkainis gali išstumti tam tikras 
prekes iš rinkos. Seimo Kaimo reikalų komitetas pritarė 
mūsų pastaboms. Įstatymo projektas vis dar tobulinamas, 
todėl mažmeninės prekybos maisto kainos ar prekybiniai 
antkainiai bent kol kas yra nereguliuojami.

Mažiau reguliavimų leistų atpiginti vaistus 
Išanalizavome specifinius vaistinių veiklos reguliavimus ir 
pasiūlėme atsisakyti nepagrįstų reikalavimų, kurie didina 
vaistinių veiklos sąnaudas. Šie sprendimai leistų sumažin-
ti vaistinių veiklos sąnaudas ir sukurti tvirtesnes, ekono-
miškai pagrįstas prielaidas mažinti vaistų kainas. Seimo 
Sveikatos reikalų komiteto nuomonė sutampa su vienu 
iš mūsų siūlymų – nedrausti farmakotechnikams dirbti be 
vaistininko priežiūros. Šis klausimas bus įtrauktas į Seimo 
klausymus.

Automatinis MMA ir VDU didėjimas

2008 2009 2010 2011 2012p 2013p 2014p

  Vidutinis darbo užmokestis (bruto, Lt)       Minimali mėnesinė alga (Lt)
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2500
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1500
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0
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800800800800
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Sušvelninti apribojimai laikinajam įdarbinimui  
Seimas priėmė Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmo-
nes įstatymą, kuriame atsižvelgta į svarbias instituto pasta-
bas. Sušvelninta nuostata dėl privalomo darbo užmokes-
čio dydžio mokamo darbuotojui darbo metu ir nedarbo 
laikotarpiu tarp siuntimų, atsisakyta draudimo sudaryti 
laikinojo įdarbinimo sutartį, jei per paskutinius 6 mėnesius 
darbdavio iniciatyva buvo atleista daugiau kaip 10 procen-
tų šį darbą dirbusių darbuotojų. Institutas argumentavo, 
kad griežti laikinojo įdarbinimo reguliavimai mažins darbo 
rinkos lankstumą, didins nedarbą.

Teisė atsiskaityti grynaisiais kol kas 
neapribota 
Pasigirdus svarstymams apie atsiskaitymų grynaisiais pini-
gais ribojimą, mes iškarto įspėjome visuomenę ir politikus 
apie tokios iniciatyvos žalingumą ir trumparegiškumą, nes 
ja bus kovojama su šešėlio pasekmėmis, o ne su priežas-
timis. Vėliau teikėme pastabas dėl konkrečių Mokesčių 
administravimo įstatymo pataisų, numatančių atsiskaity-
mų grynaisiais pinigais ribojimą, prievolę gyventojams in-
formuoti mokesčių administratorių apie 50 tūkst. litų sumą 
viršijančius sandorius ir kt. Siūlėme atsisakyti šių nepagrįs-
tų reikalavimų, kurie didintų mokesčių mokėtojų adminis-
tracinę naštą, apsunkintų verslo sąlygas, tačiau kovoti su 
šešėliu nepadėtų. Nors šios pataisos pasiekė Seimą, iki šiol 
jos nėra priimtos.

Mažinamos kliūtys naftos produktų importui 
Toliau dirbome prie naftos produktų ir naftos valstybės at-
sargų įstatymo projektų siekdami didesnės konkurencijos 
degalų pardavimo rinkoje. Priminėme, kad barjerai impor-
tui turi būti minimalūs ir tik tokie, kokių reikalauja ES teisės 
aktai. Į mūsų rekomendaciją buvo atsižvelgta formuluojant 
įstatymo redakciją.
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Teritorijų planavimo reglamentavimas neturi 
pažeisti nuosavybės teisių 
Atkreipėme dėmesį, kad planuojami teritorijų planavimo 
pakeitimai neapima esminės sistemos ydos – apribojimai 
naudotis nuosavybe neatitinka savininkų galimybės pa-
veikti planavimo procesus ir pareigų masto, kurį savinin-
kams sukuria teritorijų planavimas. Išreiškėme abejones, 
kad naujas Teritorijų planavimo įstatymas sukurs tvarką, 
suteikiančią palankiausias galimybes Lietuvos gyvento-
jams naudotis teritorijomis, ir užtikrins privačios nuosa-
vybės apsaugą. Įstatymo projektas yra grąžintas tobulini 
rengėjams – Aplinkos ministerijai, todėl mes toliau daly-
vausime jo priėmimo svarstymuose.
 
Valstybei svarbūs projektai – ne pretekstas 
riboti teises į privačią nuosavybę
Vyriausybė atsižvelgė į mūsų siūlymą nustatyti sąrašą pri-
valomų, o ne alternatyvių, kriterijų, kurie taikomi projektui 
pripažinti valstybei svarbiu ekonominiu ar kultūriniu pro-
jektu. Teigėme, kad minėti kriterijai turi būti aiškūs, kon-
kretūs ir baigtiniai, nesudarantys galimybių piktnaudžiauti 
valstybės pagalbos teikimo reguliavimu siekiant valstybei 
svarbių projektų statuso, nes pripažinus tokį projekto sta-
tusą susiduriama su finansiniais valstybės įsipareigojimais 
ir privačių asmenų nuosavybės teisių ribojimu (vykdant 
žemės paėmimą projekto reikmėms, visuomenės poreikių 
pagrindu).

Vienodas konkurencijos taisykles privačioms ir 
valstybinėms įmonėms
Pateikėme siūlymų paketą dėl naujos Konkurencijos įsta-
tymo redakcijos.  Rekomendavome patobulinti dominavi-
mo prezumpcijos apibrėžimą papildant jį nedominavimo 
prezumpcija.  Siūlėme taikyti vienodus konkurencijos ap-
saugos principus privataus ir viešojo kapitalo įmonėms, 
didinti rinkos koncentracijos ribą, kuri Lietuvoje yra nepa-
teisinamai maža, ir kt. Nors kol kas į mūsų rekomendacijas 
svarstant šį teisės aktą nebuvo atsižvelgta, šiuos koncepci-
nius pakeitimus siūlysime ir toliau.
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Šiek tiek lengvėja VIAP mokesčio našta 
Galima pasidžiaugti, kad valdžios institucijos sutinka su 
mūsų teiginiu, jog VIAP mokestis sukuria finansinę naštą 
energijos vartotojams. Valstybinė kainų ir energetikos kon-
trolės komisija 2012 metams nusprendė taikyti diferenci-
juotą VIAP apskaičiavimo tvarką, kurioje iš dalies atsispindi 
mūsų siūlymas nuo VIAP mokesčio atleisti tuos gaminto-
jus, kurie elektros energiją naudoja savo reikmėms.

Elektros energetikos sektoriuje reikia daugiau 
konkurecijos ir pasirinkimo laisvės
Elektros energetikos naujos redakcijos įstatymo projektui 
pasiekus Seimą, siūlėme lengviau išduoti leidimus plėtoti 
elektros energijos gamybos pajėgumus, prisijungti prie per-
davimo tinklo, tiesti tiesiogines linijas. Taip tęsėme dar 2010 
metais pradėtą darbą prie naujos Elektros energetikos įstaty-
mo redakcijos, kuri dar nėra priimta.

Įmonių skaidymas šilumos kainų nemažina
Siūlėme neskaidyti daugiabučių namų šilumos sistemų 
priežiūros įmonių ir administravimo įmonių. Toks regulia-
vimas gali sumažinti veiklos efektyvumą ir padidini prie-
žiūros paslaugų kainas, be to, jis yra griežtesnis nei 3-iojo 
ES energetikos paketo nuostatos. Deja, Seimas priėmė Ši-
lumos ūkio įstatymo pataisas su šiomis žalingomis nuos-
tatomis, tačiau analogiškas įstatymo projektas dėl Daugia-
bučių namų administratorių dar nepriimtas, tad aktyviai 
dalyvavome jo svarstymuose.

Privačiai iniciatyvai šilumos sektoriuje – taip
Siūlėme neapriboti nuosavybės teisių į šilumos punktų per-
davimą ir neuždrausti savivaldybių valdomas šilumos tieki-
mo įmones (CŠT) perduoti valdyti koncesijos būdu. Aiškino-
me, kad tinkamai naikinti ar riboti monopolinius santykius 
CŠT sektoriuje galima ne įvedant apribojimus investuoto-
jams ar savininkams, o nuosekliai keičiant teisinę bazę taip, 
kad nebūtų draudžiami skirtingi būdai būstams apsirūpinti 
šiluma. Vienintelė tinkama alternatyva koncesijoms CŠT sek-
toriuje būtų CŠT įmonių privatizavimas, prieš tai pakeitus 
įstatyminę bazę ir nesukuriant sąlygų, artimų monopolijai. 
Šiuo metu įstatymo projekto svarstymas tęsiasi. 
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Lietuva nepritarė mūsų kritiškai įvertintam ES 
siūlymui didinti mokesčius energijai  
Išsakėme poziciją dėl Europos Tarybos siūlymo apmokes-
tinti ne kurą, o energiją, ir tokiu būdu padidinti transpor-
to kuro apmokestinimą. Argumentavome, kad pasaulyje 
energijos kainos yra aukštos, augančios ir jau dabar skatina 
vartoti mažiau energijos ir atitinkamai išmesti mažiau CO2. 
Padidintas energijos apmokestinimas didina aukštų ener-
gijos kainų naštą buitiniams ir pramoniniams vartotojams, 
mažina prekių ir paslaugų vartojimą. Siūlėme, kad tinka-
mas ES politikos žingsnis turėtų būti ne mokesčių energijai 
didinimas, o jų mažinimas. Tai vartotojams padėtų pakelti 
didėjančių išlaidų naštą, o ES pramonei – atgauti ir padidin-
ti konkurencingumą. Lietuva priėmė sprendimą nepritarti 
Europos Tarybos siūlymams dėl energijos apmokestinimo.

Migloti ateities spėjimai neturi žlugdyti dabar 
gyvenančių žmonių gerovės
Atkreipėme dėmesį, kad aukšti CO2 emisijų mažinimo įsi-
pareigojimai, kuriuos vienašališkai prisiima ES, gali neturėti 
esminės įtakos gamtiniams procesams – tik didelę žalą var-
totojams ir ES konkurencingumui. Todėl pasiūlėme Lietu-
vos pozicijoje priminti, kad aukoti dabar gyvenančių žmo-
nių gerovę dėl didelį nežinomybės laipsnį turinčių procesų, 
kurie pasireikš po 100 metų, yra neracionalu. Lietuvai taip 
pat būtina atkreipti ES institucijų dėmesį į tai, kokią didelę 
žalą daro aukšti ES nustatomi akcizai transporto priemonių 
kurui ir kad ES nustatomi minimalieji akcizai kurui yra per 
aukšti neturtingoms šalims-narėms ir labai neigiamai vei-
kia šalis, turinčias išorines sienas su ne ES narėmis. Taip pat 
pasiūlėme Lietuvai aktyviai siekti visiško pervežimo rinkos 
liberalizavimo visose transporto rūšyse. 
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Grąžinsime reformų dvasią ir tradiciją svarbiausiose žmogui 
gyvenimo srityse – privačios nuosavybės, švietimo, sveikatos 
ir socialinės rūpybos.

Pavyko užkirsti kelią visiškam privačių pensijų 
nusavinimui 
Griežtai ir aktyviai pasisakėme prieš metų pabaigoje iš-
aiškėjusį politikų ketinimą visiškai stabdyti pervedimus iš 
„Sodros“ į žmonių asmenines sąskaitas pensijų fonduose. 
Tokius planus įvertinome kaip galutinį pensijų reformos 
sužlugdymą, problemų sprendimą kartų sąskaita ir viena-
reikšmiškai raginome nemažinti įmokų į pensijų fondus. 
Vyriausybė ir Seimas atsisakė visiškai sustabdyti pervedi-
mus į asmenines pensijų sąskaitas, tačiau vieneriems me-
tams sumažino juos puse procento – nuo 2 iki 1,5 proc., o 
2013 m. įstatyme įtvirtintas pažadas padidinti pervedimus 
iki 2,5 proc.

Naujas LLRI tyrimas matuoja laisvę 
savivaldybėse 
Pristatėme pirmąjį Lietuvos savivaldybių indeksą, kuriame 
pagal įvairius savivaldybės veiklą apibūdinančius rodiklius 
įvertinta visų 60-ies savivaldybių veikla. Iki šiol Lietuvoje 
dar nebuvo tokio išsamaus tyrimo, kuris įvertintų savival-
dybių veiklą visose svarbiausiose srityse. Jame savivaldy-
bės buvo vertinamos balais ir išrikiuotos nuo geriausios iki 
blogiausios pagal tai, kaip jose užtikrinama žmonių eko-
nominė laisvė. Geriau vertinamos tos savivaldybės, kurios 
užtikrina žmogaus laisvę rinktis, skatina privačią iniciatyvą, 
kuria palankias verslo sąlygas, taupo išteklius, garantuoja 
savo veiklos skaidrumą. Šia tyrimas plačiai nuskambėjo 
nacionalinėje ir regioninėje žiniasklaidoje bei sulaukė sa-
vivaldybių susidomėjimo.

„Nuo 2009 m. iki 2012 m. dėl valdžios sprendimo sumažinti 
pervedimus į asmenines pensijų sąskaitas nuo 5,5 iki 2 proc. iš vi-
dutinę algą gaunančio lietuvio kasmet buvo atimama po 914 Lt. 

Nuo 2012 m. dėl pervedimų sumažinimo iki 1,5 proc. per metus 
bus atimta po 1044 Lt.

Jei pervedimai būtų visiškai sustabdyti, per metus būtų buvę at-
imta po 1436 Lt.“
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banko atviros rinkos operacijos mažina lito 
padengimą 
Lietuvos bankui pranešus, kad jis atnaujina indėlių, skolos 
vertybinių popierių pirkimo ir atpirkimo sandorių (repo) 
aukcionus, pirmieji perspėjome, kad tokiomis priemo-
nėmis Lietuvos bankas galės susilpninti lito padengimą 
užsienio atsargomis, kitaip tariant, mažinti lito stabilumą. 
Mūsų perspėjimas pasitvirtino: litų apyvartoje padengimas 
užsienio valiutos atsargomis per du mėnesius nuo 2011 m. 
gruodžio, kai buvo atnaujintos minėtos operacijos, smuko 
nuo 180 iki 130 proc. Didesnis lito stabilumas visų pirma 
reikalingas visiems litų turėtojams – Lietuvos žmonėms.

Auga palaikymas mūsų siūlymui leisti 
žmonėms senatvei kaupti patiems
Spalį kartu su Seimo Europos klubu surengėme apskritojo 
stalo diskusiją „Ar įgyvendinama pertvarka išspręs „Sodros“ 
problemas?“, kurioje pasiūlėme „danišką“ pensijų sistemos 
modelį kaip alternatyvą svarstomai „Sodros“ pertvarkai. Šio 
modelio esmė – visiems žmonėms užtikrinama minimali 
pensija, o likusią dalį žmonės sukaupia patys, turėdami daug 
didesnę galimybę taupyti ir taip didinti savo pensiją.  Danijo-
je visi minimalų stažą turintys žmonės įgyja teisę į universa-
liai teikiamą, iš dviejų dalių susidedančią pensiją. Pagrindinę 
jos dalį gauna visi, o papildoma mažėja tuo atveju, jei pensi-
jos gavėjas turėjo privačiai sukaupęs daug pajamų. Kadangi 
ši pensija yra finansuojama iš bendrų mokesčių ir nėra ats-
kiros socialinio draudimo įmokos, žmonės turi pakankamai 
lėšų senatvei taupyti savarankiškai. Vidutinę algą gavusio 
asmens pensija Danijoje sudaro apie 90% jo ankstesnių pa-
jamų ir tik apie 1/3 šios sumos gaunama iš biudžeto, o 2/3 
žmogus susikaupia pats. Pastebime, kad Lietuvos politikai 
vis labiau ima pritarti šiai mūsų idėjai ir ruošiasi įtraukti šį 
pensijų modelį į savo rinkimines programas.

LLRI siūlo reformuoti „Sodrą“ – vietoj pensijos mokėti fiksuotą pašalpą
Rasa Lukaitytė,
www.DELFI.lt
2011 spalio 31 d. 19:24

Pertvarkant „Sodrą“ Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) siūlo atsisakyti idėjos 
mokėti skirtingo dydžio pensijas ir iš valstybės biudžeto mokėti fiksuoto dydžio pensiją-
pašalpą. Visą kitą likusią dalį gyventojai turėtų susikaupti privačiuose pensijų fonduose. 
Toks modelis esą veikia Danijoje, iš kurios Lietuva ir galėtų perimti dalį patirties.

„Siūlome pritaikyti pirmos pakopos modelį, tai būtų maža fiksuota pensija, mokama iš valstybės 
biudžeto. Esminis principas būtų tas, kad būtų atsisakoma socialinio draudimo principų ir pensija 
teikiama kaip pašalpa. Tai būtų tikrasis solidarumas, kurį ne visada matome „Sodros“ sistemoje. 
„Sodros“ įmokos būtų panaikintos ir tai leistų žmonėms sutaupyti ateičiai“, – penktadienį Seime 
surengtoje diskusijoje „Ar įgyvendinama pertvarka išspręs „Sodros“ problemas?“ sakė LLRI 
ekspertė Kaetana Leontjeva.
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patobulinti pagal mūsų pastabas 
Pritarėme, kad nuosekliai ir kryptingai sveikatos sistemos 
pertvarkai būtinas tai numatantis konceptualus dokumen-
tas, todėl pateikėme pastabas ir pasiūlymus Sveikatos siste-
mos plėtros 2011-2015 m. metmenų projektui. Rekomenda-
vome iškelti konkretesnius ir labiau apčiuopiamus tikslus, 
kurie būtų pasiekti, pasibaigus numatytajam vidutinės tru-
kmės laikotarpiui. Atkreipėme dėmesį, kad numatyti me-
tmenų įgyvendinimo rezultatai yra išskirtinai medicininiai ir 
itin abstraktūs, kad projekte siūlomomis priemonėmis keti-
nama spręsti ir daugiau problemų – vadybinių, finansinių, 
struktūrinių. Taip pat raginome įvardinti rizikas, neigiamas 
numatomų priemonių pasekmes, kurių neišvengimai atsi-
rastų, jei jos būtų įgyvendinamos. Seimas patvirtino Sveika-
tos sistemos plėtros 2011-2015 metais metmenis. Svarstant 
projektą buvo atsižvelgta į nemažai LLRI pastabų. Tarp jų – 
atsisakyta reikalavimo suteikti darbuotojams laisvas nuo 
darbo dienas sveikatos patikrinimui. 

Į rinkos poreikius nukreiptas profesinis 
orientavimas ir mokymas palengvintų jaunų 
žmonių ir bedarbių įsidarbinimą
Detalizavome savo pasiūlymus, ką reikia pakeisti profesinia-
me orientavime mokykloje, pirminiame profesiniame mo-
kyme ir bedarbių profesiniame mokyme, kad jie efektyviau 
atspindėtų rinkos poreikius ir geriau atitiktų besimokan-
čiojo interesus. Mokyklose siūlome didinti ugdymo formų 
ir turinio įvairovę. Pirminio profesinio mokymo sistemoje 
svarbiausia panaikinti kliūtis ateiti naujiems paslaugų tei-
kėjams, stiprinti mokymo įstaigų finansinį ir mokymo turi-
nio savarankiškumą. Bedarbių profesinio mokymo sistema 
turėtų būti atskirta nuo socialinės paramos, sudarytos są-
lygos konkurencijai darbo ieškančių asmenų registravimo, 
informavimo ir konsultavimo paslaugų rinkoje. Visose tri-
jose pakopose reikėtų pritaikyti krepšelio principu pagrįstą 
finansavimą. Didžiausia pažanga, susijusi su mūsų pasiūly-
mais, padaryta siekiant keisti bedarbių profesinio mokymo 
tvarką. Seime rudens pradžioje užregistruotas Užimtumo 
rėmimo įstatymo pakeitimo projektas, pagal kurį pats pro-
fesinio mokymo paslaugą gaunantis asmuo galės rinktis 
mokymo paslaugos teikėją.
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draudiminiais principais
Pritardami Sveikatos apsaugos ministerijos planams keis-
ti esamą sveikatos draudimo sistemą, siūlėme apibrėžti 
sveikatos draudimo visuotinumo principą kaip visų darbo 
santykius turinčių asmenų privalomą dalyvavimą PSD sis-
temoje, o kitų žmonių – savanorišką dalyvavimą; įvesti „lu-
bas“ PSD įmokoms nuo darbo santykių pajamų; atsisakyti 
numatyto reikalavimo visiems asmenims mokėti 9 procen-
tų MMA dydžio PSD įmokas. PSD įmokos neturėtų būti mo-
kamos nuo nereguliarių, neaktyvių pajamų. Šis Sveikatos 
apsaugos ministerijos parengtas Sveikatos draudimo įsta-
tymo projektas sulaukė daugelio institucijų pastabų, pirmą 
kartą buvo atliktas ir išorinis teisės akto projekto poveikio 
vertinimas. Kol kas naujos redakcijos projektas dar nėra pa-
teiktas Vyriausybei.

LLRI ekonomikos tyrimas – seniausias 
nepertraukiamas alternatyvios statistikos 
šaltinis Lietuvoje
Vasarį pristatėme 27-ąjį Lietuvos ekonomikos tyrimą. Jo 
metu mūsų apklausti rinkos dalyviai prognozavo, kad įsi-
senėjusios nedarbo ir šešėlinės ekonomikos problemos 
Lietuvos nepaliks, tačiau tikėjosi, kad 2011 m. ekonominė 
situacija šalyje gerės: spartės BVP augimas, toliau augs eks-
portas, kiek mažės nedarbas, gerės ir namų ūkių, ir įmonių 
finansinė situacija. Po pusės metų atliekant 28-ąjį tyrimą 
rinkos dalyviai toliau prognozavo spartesnį BVP augimą 
2011 ir 2012 m., tačiau įvertino, kad šešėlinė ekonomika 
pasiekė rekordines aukštumas, o verslo sąlygos 15-osios 
Vyriausybės valdymo laikotarpiu buvo bloginamos.  
Lietuvos ekonomikos tyrimą pradėjome dar 1997 m. Jis re-
miasi nereprezentatyvia rinkos dalyvių – tyrimo ekspertų 
apklausa. Tyrime pagrindinius Lietuvos ekonomikos rodi-
klius vertina ir prognozuoja įvairių sektorių verslų savinin-
kai ir vadovai, ekonomikos, finansų padalinių vadovai, eko-
nomikos ir finansų analitikai. Tai tie žmonės, kurie turi dau-
giausiai informacijos apie ekonomikoje vykstančius proce-
sus, patys aktyviausiai dalyvauja rinkoje ir jiems prieinamą 
informaciją tiesiogiai naudoja savo profesinėje veikloje. 
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geriausių Švietimo raidos scenarijų konkurse 
Mūsų pateikta vizija „Švietimas: link individualaus, laisvo, 
privataus“ išrinkta tarp septynių geriausių scenarijų Švieti-
mo ir mokslo ministerijos skelbtame konkurse. Šiame dar-
be pristatomos kryptys ir siūlymai, kaip individualų, laisvą 
ir privatų švietimą įgyvendinti dabartinės valstybinės švie-
timo sistemos rėmuose. Mes siūlome švietimą traktuoti 
kaip paslaugą ir ekonominę gėrybę, dėl kurios vartojimo 
didžiausią naudą gauna tiesioginis vartotojas. Švietimo 
paslaugos neprivalo teikti valstybinės institucijos ar juo la-
biau išimtinai vien valstybinės institucijos, būtina leisti pri-
vačiam kapitalui veikti švietimo srityje ir taip sudaryti kon-
kurenciją valstybiniam. Taip pat siūlome mažinti švietimo 
paslaugų privalomumą, nes jį nustatydama ir prisiimdama 
apmokėjimo naštą, valdžia pati riboja reformos galimybes. 
Galiausiai, švietimo paslaugų finansavimas negali būti 
naudojamas socialinėms ar kitoms, su švietimu tiesiogiai 
nesusijusioms problemoms spręsti.
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jau Europoje, pagrindžiame mokesčių mažinimo būtinybę ir 
siūlome mažinimo kelius. Kartu parodome subalansuoto biu-
džeto galimybę ir biudžeto išlaidų tikslingo ir taupaus nau-
dojimo būdus.

Progresinių mokesčių nenori 68 proc. 
gyventojų – ir kol kas jų nemokės
2011 m. net kelis kartus malšinome vis atgimstančias ini-
ciatyvas įvesti progresinius pajamų mokesčius Lietuvoje ir 
pateikėme reprezentatyvios apklausos rezultatus. Ji paro-
dė, jog absoliuti dauguma Lietuvos gyventojų nesutinka, 
kad jų pajamos būtų apmokestinamos progresiniu gyven-
tojų pajamų mokesčiu. Taip pat pasitelkėme autoritetus 
iš užsienio ir suorganizavome dienraščio „Verslo žinios“ 
interviu su Steve‘u Forbesu, „Forbes“ žurnalo leidėju ir vyr. 
redaktoriumi. Jis galimą progresinių mokesčių įvedimą pa-
vadino „kaip Lietuvos kelią žemyn paskui Portugaliją“. Gera 
žinia ta, kad 2011 m. ir vėl pavyko sustabdyti žalingą pro-
gresinių mokesčių idėją, tačiau jos svarstymas numatytas 
2012 m. pirmoje pusėje.

Lietuva prieš  pelno mokesčio bazės 
harmonizavimą
Manome, kad savanoriškos Bendros konsoliduotos pelno 
mokesčio bazės (BKPMB) įvedimas būtų pirmas žingsnis 
link privalomo BKPMB taikymo visoms įmonėms, todėl 
pasiūlėme Lietuvai nepritarti šiai Europos Komisijos inici-
atyvai. Jei BKPMB taptų privaloma, tikėtina, kad mokesčių 
našta Lietuvos įmonėms išaugtų, o Lietuva prarastų gali-
mybę konkuruoti skaidresne ir paprastesne pelno mo-
kesčio baze. Pateikėme nuomonę Lietuvos pozicijai dėl 
dešimtmečius trunkančios diskusijos harmonizuoti pelno 
mokestį ES lygiu. Mūsų išreikšti nuogąstavimai atsispindi 
oficialioje Lietuvos pozicijoje, kuria siūloma rezervuotai 
žiūrėti į BKPMB įvedimą. Šiuo metu šis klausimas yra spren-
džiamas Europos Taryboje; panašu, kad derybos užsitęs 
kelerius artimiausius metus. 
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baudžiamosios priemonės neveikia, būtina 
kovoti su priežastimis – aukštais mokesčiais
Mūsų kasmet inicijuojama viešosios nuomonės apklausa 
apie žmonių požiūrį į akcizinių prekių vartojimą, paplitimą 
ir kontrabandą parodė, kad ir taip didelis Lietuvos gyven-
tojų pakantumas kontrabandai 2011-aisiais dar labiau iš-
augo, o spaudžiami aukštų mokesčių žmonės ir toliau var-
toja nelegalias prekes. Iš Vyriausybės numatytų kovos su 
šešėline ekonomika priemonių žmonės labiausiai pritarė 
toms, kurios nukreiptos į valdžios reguliavimo ir korupcijos 
valdžios institucijose mažinimą. Pakreipėme viešąją dis-
kusiją teigdami, kad daug svarbiau yra ne griežtesnėmis 
bausmėmis ir reguliavimais kovoti su šešėlio pasekmėmis, 
o daugiau dėmesio skirti šešėlio priežastims: mažinti akci-
zą ten, kur tai įmanoma padaryti, ir kartu lengvinti verslo 
reguliavimus, trukdančius užsiimti teisėta veikla.

Individualios veiklos sąlygos sugriežtintos, bet 
šešėlis nemažėja  
Užsibrėžusi iš šešėlinės ekonomikos ištraukti milijardą litų, 
2011 m. Vyriausybė pasiūlė įvesti kasos aparatus turgavie-
tėse ir susiaurinti veiklą pagal verslo liudijimus. Mes bene 
vieninteliai raginome nesiimti šių itin griežtų kovos su še-
šėliu priemonių, aiškinome, kad jos nepadės spręsti šešėlio 
problemos ir skaudžiausiai smogs smulkiajam verslui bei 
siūlėme mažinti svarbiausią šešėlinės ekonomikos prie-
žastį – aukštus mokesčius. Deja, kasos aparatai prekybai 
maistu dengtose turgavietėse buvo įvesti, o jų taikymas 
nuo 2012 m. gegužės bus plečiamas, kaip mes ir prognoza-
vome dar vykstant diskusijoms. Verslo liudijimų išdavimo 
gyventojams tvarka taip pat buvo smarkiai sugriežtinta, 
nors nedidele dalimi Vyriausybė įsiklausė į mūsų nuomonę 
ir neišbraukė iš verslo liudijimų veiklos sąrašo visų iš pat 
pradžių siūlytų veiklų. Nepaisant valdžios institucijų veiks-
mų, šešėlinė ekonomika nesusitraukė ir pernai sudarė 27 
proc. BVP (LLRI ekonomikos tyrimo duomenys).

Apklausos duomenimis, 2011 m. degalų, alkoholio ir 
cigarečių kontrabandą bei nelegalų jų vartojimą pateisi-
no net 66 proc. apklaustųjų. 2012 m. šis skaičius siekė 61 
proc., tuo tarpu 2004 m. – tik 48 proc.
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tą Laikas atsisakyti pelno mokesčio investicijoms  
Lietuva turėtų neatidėliodama atsisakyti nelogiško inves-
ticijų apmokestinimo pelno mokesčiu ir taip paskatinti 
darbo našumo ir Lietuvos ekonomikos bei konkurencingu-
mo augimą.  Lietuvos privataus sektoriaus investicijos yra 
vienos mažiausių Europoje, o jų neapmokestinimas leistų 
didinti investicijas sudarant prielaidas algų kilimui. Tokius 
siūlymus pateikėme kartu su Lietuvos pramonininkų kon-
federacija spalį surengtoje konferencijoje „Investicijų ne-
apmokestinimas: pranašumo galimybė Lietuvai“. Renginio 
metu valdžios atstovai pritarė, kad investicijoms turėtų būti 
taikomas palankesnis apmokestinimas ir kad Estijos pelno 
mokesčio pavyzdys yra svarstytina alternatyva Lietuvai, 
tačiau realių žingsnių, kad Lietuvoje būtų įvestas estiškas 
pelno mokesčio modelis, dar nebuvo žengta.

Įrangos mokestį mokėsim vien už galimybę 
kopijuoti  
Nepritarėme Seimo siūlymui įvesti kompensacinį mokestį 
nuo įrangos, nes papildomas visų Lietuvos gyventojų ap-
mokestinimas tam, kad būtų subsidijuojami autoriai, būtų 
ydingas problemos sprendimo būdas. Šiuo mokesčiu bus 
apmokestinamas kiekvienas naujas kompiuteris, telefonas, 
televizorius, atminties kortelė, USB atmintinė, neintegruo-
tas asmeninių kompiuterių diskas, skaitmeninis vaizdo ir 
garso leistuvas su atminties įrenginiais.  Atkreipėme dėme-
sį, kad Lietuva turėtų naudotis ES teise, kuri neįpareigoja 
apmokestinti įrangos, o tokios šalys kaip Didžioji Britanija, 
Airija ir kt. apskritai netaiko  šio mokesčio. Pateikėme Sei-
mui alternatyvų siūlymą: leisti ar drausti atgaminti kūrinius 
turi spręsti patys autoriai. Nepaisydamas raginimų ir Euro-
pos Teisingumo teismo sprendimo, kad veikianti autorinės 
rinkliavos sistema pažeidžia ES teisę, Seimas priėmė patai-
sas, papildomai apmokestinančias įvairaus formato tuščias 
laikmenas ir techninę įrangą. Tuo tarpu Ispanijoje kaip tik 
buvo atsisakyta dešimtmečius veikusios autorinės rinklia-
vos nuo įrangos ir laikmenų, o kitos šalys taip pat planuoja 
sekti Ispanijos pavyzdžiu ir reformuoti kompensacinio mo-
kesčio autoriams schemas. 
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tąDidesnis žemės mokestis – dar vienas akmuo 
„po kaklu“ 
Siūlėme nekelti žemės mokesčio tarifo iki 4 proc. ir palikti 
galiojantį maksimalų 1,5 proc. žemės mokesčio tarifą, nes 
tai leistų savivaldybių taryboms didinti mokesčių naštą, o 
dėl to nukentėtų žemės mokesčio mokėtojai. Taip pat re-
komendavome netaikyti 4 proc. mokesčio tarifo apleistai 
žemei, nes tai pažeistų proporcingumo ir teisingumo prin-
cipus. Deja, mokestis buvo padidintas ir kai kuriais atvejais 
jo našta pasunkės keliagubai, nes jau iškart po jo padidi-
nimo kai kurios savivaldybės aiškiai paskelbė kelsiančios 
tarifą iki maksimalios ribos. Mes savo ruožtu kreipsimės į 
savivaldybes ir pakviesime jas taikyti kuo mažesnį žemės 
mokesčio tarifą savo jurisdikcijose.

Mūsų akcija „Naujiems mokesčiams – ne!”
Seimui svarstant 2012 m. biudžetą ir atsisakius PVM didi-
nimo, pasipylė siūlymai apmokestinti prabangą, gyventojų 
nekilnojamąjį turtą, automobilius, įvesti progresinius mo-
kesčius, didinti pelno mokestį, visiškai stabdyti pervedimus į 
asmenines pensijų sąskaitas. Suvokę grėsmę, kad mokesčių 
perversmas gali pasikartoti kaip ir 2008 m. pabaigoje įvy-
kusi „naktinė“ mokesčių reforma, nedelsdami ėmėme veik-
ti ir paskelbėme akciją „Naujiems mokesčiams - ne!“. Mūsų 
spaudos konferencijoje pristatyta pozicija „Planuojama 
antra „naktinė“ mokesčių reforma žada būti dar baisesnė“ 
davė toną tolesnėms diskusijoms. Vėliau Premjeras Kubilius 
radijuje teisinosi, kad jokios antrosios mokesčių reformos 
nebuvo. Instituto ekspertai vieną po kito rašė komentarus, 
įspėdami visuomenę ir politikus apie planuojamų mokesčių 
žalą, o kai kurių – netgi abejotiną teisėtumą. Omenyje turi-
mas neteisėtas NT mokesčio gyventojams įvedimas, prieš-
taraujant Mokesčių administravimo įstatyme numatytam 
su biudžetu nesusijusių naujų mokesčių 6 mėn. įsigaliojimo 
terminui. Institutas subūrė septynias verslo asociacijas ir iš-
platino kreipimąsi į sprendimų priėmėjus bei pasirašė kitų 
organizacijų valdžiai platinamas pozicijas. Nors pavyko už-
kirsti kelią kai kuriems pirminiams ketinimams, tenka apgai-
lestauti, kad Lietuva įsivedė NT mokestį gyventojams, kuris, 
mūsų spėjimu, anksčiau ar vėliau taps visuotinis. Dalis siūly-
mų buvo nukelti į Seimo pavasario sesiją, todėl mes akylai 
stebėsime ir reaguosime į valdžios ketinimus šioje srityje.

11

Valdžios turtai

Visas turtas Finansinis 
turtas

Ilgalaikis 
materialusis 
turtas

Vertybiniai 
popieriai 
(nuosavybės)

2010 metų duomenys, statistikos 
departamentas, milijardai litų

Biudžeto skylė, kurią siūloma kamšyti 
įvedant naujus mpkesčius

163

24 21 8
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tą Kaip naudoti ES lėšas Lietuvoje: svarbu ne tik 
„kiek“, bet ir „kaip“
Atlikę ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo Lietuvoje apž-
valgą paskelbėme išvadą, kad nepaisant to, jog Lietuva yra 
viena iš greičiausiai ES lėšas įsisavinančių šalių, įsisavinimas 
atsilieka nuo numatyto plano. Paraginome atsakingas institu-
cijas apie galimą ES lėšų perskirstymą galvoti jau dabar, sie-
kiant ne tik laiku įsisavinti, bet ir kuo didesnės ES lėšų naudos. 
Pasiūlėme principus, pagal kuriuos reikėtų perskirstyti ES lė-
šas šiame ar planuoti skirstyti kitame etape, kad būtų kuo ma-
žiau iškraipoma konkurencinė aplinka, išstumiamos privačios 
investicijos ar sudaromos prielaidos korupcijai. Pirma, ES lėšo-
mis turi būti finansuojami ne komercinės veiklos projektai, o 
valstybės finansuojamos sritys (švietimas, sveikatos sektorius, 
keliai ir kita infrastruktūra) ir būtinos reformos jose. Antra, ES 
lėšas naudoti Lietuvai privalomų ES reikalavimų tenkinimui ir 
taip mažinti šių reikalavimų naštą.

Skolintis valstybės skolai grąžinti - nevalia  
Rekomendavome atsisakyti nuostatos, kad valstybės iždo 
atsargos bus kaupiamos dar negrąžinus valdžios sekto-
riaus skolos ir siūlėme nenumatyti galimybės skolintis sie-
kiant sukaupti piniginių išteklių valstybės skolai grąžinti, 
nes skolinimasis negali būti skolos mažinimo priemonė. 
Išnagrinėję Biudžeto sistemos reformos įstatymų paketą, 
išsakėme nuomonę, kad valstybinio sektoriaus išlaidos tu-
rėtų atitikti šio sektoriaus funkcijų finansavimo poreikį, o 
ne būti ekonomikos reguliavimo priemone, todėl biudžeto 
išlaidomis neturėtų būti nei skatinama visuminė paklausa 
ir užimtumas, nei vykdoma antiinfliacinė politika. Įstatymo 
projektų paketas išlieka derinimo stadijoje ir kol kas Vy-
riausybei pateiktas nebuvo.

„Sodros“ problemas spręsti – ne skolinantis, o 
reformuojant 
Pasiūlėme nepritarti Valstybinio socialinio draudimo įsta-
tymo pataisoms, numatančioms skirti valstybės biudžeto 
asignavimus „Sodros“ fondo biudžeto deficitui padengti ir 
valstybės vardu pasiskolintas lėšas suteikti fondui už be-
procentę palūkanų normą. Tokia priemonė žalinga, nes 
perkeltų fondo netvarumo naštą visiems mokesčių mokė-
tojams, didintų perskirstymą, nespręstų esminių proble-

mų ir sudarytų klaidingą (geresnį) įspūdį apie realią padėtį 
fondo biudžete. Mūsų nuomonė dėl tokios priemonės ža-
lingumo ir sisteminio požiūrio trūkumo visiškai sutapo su 
Finansų ministerijos nuomone šiuo klausimu ir įstatymo 
projektas buvo laikinai pristabdytas. Projektas bus pateik-
tas Vyriausybei 2012 m. vasarį.
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2011 m. balandį bendrovė „Spinter tyrimai“ (nemokamai) 
atliko reprezentatyvų Lietuvos gyventojų nuomonės ty-
rimą, kuriuo mes norėjome išsiaiškinti, ar Lietuvos žmo-
nės žino ir kaip vertina Lietuvos laisvosios rinkos institutą 
(LLRI). Tyrimo metu buvo apklausti 1002 gyventojai nuo 18 
iki 75 metų amžiaus iš visos Lietuvos. 

Palyginti su 2003 m. atliktos apklausos duomenimis, insti-
tutą žinančiųjų dalis padidėjo: apie LLRI girdėję teigė 48 
proc. (2003 m. 37 proc.) apklaustųjų. 

56 proc. apklaustųjų, žinančių LLRI, nurodė pasitikin-
tys LLRI kaip nepriklausoma profesionalia institucija: 
7 proc. atsakė pasitikintys, 49 proc. – greičiau pasitikintys. 
Palyginti su pasitikėjimu kitomis Lietuvos institucijomis, 
institutas užima aukštą poziciją. 

Dauguma tyrimo dalyvių (61 proc.) nurodė, kad pama-
tę ar išgirdę instituto ekspertų komentarą jį perskaito 
ar išklauso (14 proc. – dažniausiai, 47 proc. – kartais). 

58 proc. apklaustųjų, išgirdę LLRI atstovų pasisakymą, 
jam pritaria (3 proc. – visada, 55 proc. – dažniausiai). Tik 
21 proc. respondentų atsakė nepritariantys (18 proc. – daž-
niausiai, 3 proc. – visada).

LLRI žiniasklaidoje 
Žiniasklaidos monitoringą atliekame patys, stebėdami 
LLRI ekspertų pasirodymus pagrindiniuose interneto por-
taluose, televizijose ir nacionaliniuose dienraščiuose. Kaip 
ir ankstesniais metais, 2011-aisiais užfiksavome apie pu-
santro tūkstančio LLRI paminėjimų žiniasklaidoje. Daugiau 
nei pusė visų LLRI komentarų ir paminėjimų pasirodo pa-
čių žurnalistų iniciatyva. Kokiose žiniasklaidos priemonėse 
pagal tipą pasirodome daugiausiai, galite pamatyti grafike 
kairėje. 

LLRI žiniasklaidoje, skaičius*
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a LLRI „kolonėlės“ Lietuvos žiniasklaidoje
Lietuvos žiniasklaida mus tradiciškai kviečia rašyti autori-
nius ir išskirtinius komentarus. 2011 m. savo įžvalgomis da-
lijomės Lietuvos radijo „Savaitės komentare“, „Verslo žinių“ 
rubrikoje „Mūsų nuomonė“, „Lietuvos žinių“ skiltyje apie 
verslą, „Ekonomika.lt“ ir „Veido“ puslapiuose.

LLRI internete
Nuo 1999 m. veikiančią mūsų interneto svetainę www.
lrinka.lt ypač lanko studijuojantieji. 2011 m. joje vidutiniškai 
per mėnesį apsilankė apie 26 000 unikalių lankytojų. 

LLRI dienoraštis
Nuo 2007 m. mūsų ekspertai savo mintimis dalijasi LLRI 
dienoraštyje. 2011 m. čia buvo publikuota apie pusšimtį 
įrašų, kuriuos dažnai perspausdina ir cituoja Lietuvos ži-
niasklaida. 

LLRI Facebooke
Nuo 2008 m. laisvosios rinkos idėjų sklaidai pasitelkiame 
Lietuvoje populiariausią socialinį tinklą – Facebooką. Čia 
turime kasdien naujus „laikus“ sumuojantį bendrą LLRI 
profilį ir teminį, specialiai projektui „Ekonomika aktyviai“ 
skirtą profilį. 
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Mūsų misija – skleisti žmogaus laisvės ir atsakomybės, lais-
vosios rinkos ir ribotos valdžios idėjas. Savo darbais siekiame 
padėti įgyvendinti bendrus Lietuvos žmonių interesus, kurie 
geriausiai gali būti realizuojami laisvoje rinkoje, kai be jokių 
privilegijų, protekcijų ar apribojimų kiekvienas individas savo 
tikslų siekia tarnaudamas visuomenei, o ne pasitelkdamas 
valstybės aparatą.

Finansinė nepriklausomybė yra esminė sąlyga mūsų misijai 
įgyvendinti, todėl lėšas savo darbams telkiame iš privačių 
šaltinių. Būdami ištikimi privačios nuosavybės principams, 
iš valstybės biudžeto negauname ir nesiekiame gauti jokios 
paramos.

Kaip galite prisidėti?
Lietuvos laisvosios rinkos institutą galite paremti asmeniš-
kai  ir savo lėšomis prisidėti prie mūsų misijos įgyvendini-
mo. Kiekvieno net ir nedidelė parama mums yra svarbi ir 
vertinga! 
Prie mūsų veiklos prisidėti galite pervesdami savo paramą 
per įmonę ir tapti mūsų „Rėmėjų kolegijos“ nariais viene-
riems metams.
Savo bendraminčius ir bičiulius kasmet kviečiame prisidėti 
prie laisvos rinkos idėjų puoselėjimo ir skirti savo 2 proc. 
nuo gyventojų pajamų mokesčio mums.

Norite paremti LLRI? Turite klausimų? Parašykite mums 
(Martynas@lrinka.lt arba paskambinkite tel. Vilniuje 250 
02 82).  

AČIŪ JUMS!  
JŪSŲ PALAIKYMAS MUMS LABAI SVARBUS! 

Mūsų atsiskaitomoji sąskaita AB SEB  banke –  
Nr. LT90 7044 0600 0124 3182 arba AB Ūkio banke – 
LT497010400001700727, įmonės kodas 110059496. 



www.lrinka.lt


