Lietuvos laisvosios
rinkos institutas
2012 metais

Įžangos žodis

Dėkojame LLRI tarybai už palaikymą ir
patarimus

Kokie buvo 2012 metai? Sutelktos pajėgos stiprinti institu
to švietimo veiklą – pasiteisino. Interaktyvių ekonomikos
paskaitų populiarumas išaugo bene penkiagubai. O mūsų
žinių komunikacija skirtingoms auditorijoms tampa stip
resnė, tikslesnė ir įtaigesnė.

Instituto taryba, kaip patariamasis organas, veikia nuo 2002
m. Jos nariai ne tik pritaria instituto misijai, bet ir aktyviai
prisideda prie jos įgyvendinimo – svarsto jau vykdomas ir
įvertina naujas iniciatyvas, taip pat ir siūlo naujus projektus.

Šešėlinės ekonomikos tyrinėjimas iš vieno puslapio per
augo į atskirtą periodinį leidinį, kuris yra ne tik populiarus,
bet ir vertinamas kaip patikimas informacijos šaltinis. Bent
dalis politikų, priimdami sprendimus dėl mokesčių kėlimo
ar kitokių suvaržymų, kelia klausimą, kaip tai paveiks šešė
linę ekonomiką.

LLRI tarybos pirmininkė –
Elena Leontjeva, buvusi LLRI prezidentė
LLRI tarybos nariai –
dr. Kęstutis Bagdonavičius, ERGO

Išjudinta diskusija, kas yra ir kas nėra viešasis interesas,
pritraukė daug kompetentingų profesionalų, o išleistos
knygos tiražas baigėsi per keletą savaičių. Austrų ekono
minei mokyklai būdingas ekonomikos ir teisės susiejimas
ir iš to kylančios įžvalgos pasirodė esančios nepakeičiamos
sprendžiant dilemas, kuriose susikerta ekonominės ir teisi
nės problemos.
Daug jėgų pareikalavo mūšiai mokesčių politikoje. Privačių
pensijų sistema, paremta gyventojų lėšų kaupimu, vos, bet
vis dėlto išliko. Tačiau tik nuolatinių pastangų dėka atsira
do supratimas, kad didėja tam tikrų politinių jėgų noras
iš mokesčių mokėtojų atimti teisę rinktis. Netikėtas buvo
teisinis smūgis aukštojo mokslo reformai ir sklandančios
idėjos apie moksleivio „krepšelio“ panaikinimą.
Tai mobilizuoja mus ir mūsų bendraminčius vienytis ir ap
ginti kertinius principus, kuriais bus apibrėžiama paprasto
žmogaus vieta valstybėje. Laisvas, atsakingas ir teisių tu
rintis pilietis ar klusnus, valdžios sprendimais neabejojan
tis sraigtelis.
Diskusijos dėl strateginių energetikos projektų į ginčų sū
kurį neišvengiamai įtraukė ir mus. Nepaisant politinio klau
simo angažavimo, išlikome nuoseklūs – strateginiai projek
tai neturi tapti našta vartotojams. Prie panašios pozicijos
linksta vis daugiau visuomenės ir politikos lyderių, o mūsų
toliaregiškumas pasimatys ateityje.
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Gintautas Bartkus, „Baltic Legal Solutions Lietuva“
Vytautas Bučas, „Invalda“
Giedrius Dusevičius, „Swedbank“
Arturas Feiferas, „Kapital bank“
Juozas Kabašinskas, „COGNAC boutique“
vysk. dr. Kęstutis Kėvalas,
Kuo labiau plečiasi instituto veikla, tuo atsiranda daugiau
veiklos nišų, uždavinių ir galimybių. Tokioje situacijoje la
bai svarbu susitelkti, susikoncentruoti ir nepamesti tikslo –
kad žmonėms Lietuvoje gyventi būtų geriau. Nes būtent
šis tikslas yra įgyvendinamas per mūsų misiją.
Dar geresnių visiems 2013-ųjų!
Žilvinas Šilėnas,
LLRI prezidentas

Kauno arkivyskupijos vyskupas augziliaras, „Marijos radijas”

dr. Virginijus Kundrotas,

Baltijos vadybos plėtros asociacija, ISM Vadybos ir ekonomikos uni
versitetas, Adizes institutas

Dainius Pupkevičius, „KPMG Baltics“
prof. dr. Paulius Subačius, Lietuvos katalikų mokslo akademija
Egidija Vaicekauskienė, „Nematekas“
Taip pat dėkojame ilgametei LLRI darbuotojai Rūtai Vainienei. Ji su pertraukomis LLRI dirbo nuo pat jo įkūrimo
1990-aisiais iki 2012-ųjų pabaigos. Džiaugiamės, kad taip
ilgai kartu dirbome ir siekėme sugrąžinti žmonių tikėji
mą žmonėmis, paskatinti dirbti ir kurti Lietuvoje. Ir toliau
bendradarbiausime siekdami šių tikslų.

LLRI įvertintas 11-ąja vieta iš 60-ies stipriausiais pripažintų
„think tankų“ Centrinėje ir Rytų Europoje, o pasaulio mas
tu – patekome tarp 2 proc. pasaulio geriausių. Geriausių
pasaulio viešosios politikos centrų indeksą kasmet skelbia
Pensilvanijos universitetas (JAV). Šiemet indekse buvo ver
tinami 6603 „think tankai“ iš viso pasaulio. Tyrimo autoriai
apklausė beveik 2 tūkst. sprendimų priėmėjų, žurnalistų,
akademinio pasaulio atstovų ir regionų ekspertų.

Kiek turi kainuoti bilietas į „Lady Gaga“
koncertą? „Ekonomika aktyviai“ dalyviai jau
žino
Rudenį ketvirtą kartą pakvietėme moksleivius dalyvauti in
teraktyviuose ekonomikos kursuose „Ekonomika aktyviai“.
Atnaujinome studijų medžiagą, o ekonomikos problemas
susiejome su šių dienų aktualijomis. Šiais mokslo metais
moksleiviai gali laisvai rinktis ir kursų intensyvumą, truk
mę, dominančias temas, rengiame interaktyvias diskusijas.
Iki 2012-ųjų pabaigos į kursus užsiregistravo daugiau nei
1000 moksleivių. Šių mokslo metų geriausieji, kaip ir kas
met, vyks į vasaros stovyklą. Pernai, 2012-ųjų vasaros sto
vykloje, trečiosios „Ekonomika aktyviai“ laidos 20 geriausių
dalyvių susitiko su LLRI prezidentu Ž.Šilėnu ir diskutavo
apie verslininko vaidmenį visuomenėje, o LLRI vyr. eksper
tas V.Žukauskas atskleidė ekonomikos statistikos paslaptis
ir ribotumą. Mokymus vedė ir kiti svečiai, o sesijas lydėjo
aktyvūs žaidimai ir diskusijos.

M ok om e e k on om i k os

LLRI išlaiko vieno stipriausių pasaulio „think
tankų“ poziciją

Mokytojams mokytis irgi svarbu – prisidedame
prie ekonomikos mokymo tobulinimo
LLRI prezidentas Ž.Šilėnas ir vyr. ekspertas V.Žukauskas metų
pradžioje įsitraukė į kartu su partneriais organizuojamus
mokymus mokytojams, aplankė 10 miestų ir kiekviename
iš jų sulaukė iki 20 mokytis norinčių mokytojų. Ž.Šilėno už
duotis buvo padėti integruoti vizualines užduotis, komiksus,
aiškinant ekonominius procesus. O V.Žukauskas atskleidė
ekonomikos procesų daugialypiškumą, pateikė pavyzdžių
apie kiekybinių vertinimų klaidas analizuojant ekonominius
rezultatus, šešėlinės ekonomikos vertinimo metodus.
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M ok om e e k on om i k os

Nagrinėjame kainą, labiausiai nesuprastą
ekonomikos reiškinį
Organizavome jau 9-ąjį esė konkursą jaunimui „Laisvės
studijos“. Temą „Kaina rinkoje“ pasirinkome atsižvelgdami
į nuolat iškylančias iniciatyvas reguliuoti kainas. Akivaizdu,
kad visuomenėje – nuo sprendimų priėmėjų iki pirkėjų –
trūksta žinių, kas yra kaina ir koks jos vaidmuo. Konkurso
nugalėtoju paskelbtas filosofijos studento E.Jančenko dar
bas ir jis gavo 1500 litų premiją.

„Kaina rinkoje“ – jau 7-oji ekonominės
politikos skaitinių serijos knyga
Tiems, kurie žino, jog kaina nėra tik skaičius etiketėje, ir
siekia pagilinti žinias, išleidome knygą su F.A. von Hayeko,
M.Friedmano, L. von Miseso bei kitų autorių darbais. Rink
tinei pristatyti pakvietėme „Cevro“ instituto prezidentą
prof. Josefą Šíma (Čekija) – jis Vilniaus universitete skaitė
paskaitą „Rinkos stebuklas“ ir kalbėjosi su žurnalu „IQ“. Šią ir
kitas knygas LLRI dovanoja Lietuvos miestų, universitetų ir
mokyklų bibliotekoms, studentams ir švietėjiškų projektų
dalyviams. Taip pat studentų atstovybių, universitetų „Fa
cebook“ puslapiuose skelbėme konkursus knygai laimėti.
Leidinius galima įsigyti ir internetiniuose knygynuose. Taip
skaitytojus pasiekė apie 200 “Kaina rinkoje” knygų.

Lietuvoje vieši lordas Christopheris Moncktonas
Rudenį daugiau nei 100 partnerių, bendraminčių ir rėmėjų
tradiciškai pakvietėme į metinį instituto renginį. Šių metų
svečias lordas Ch. Moncktonas – Jungtinės Karalystės vers
lininkas ir verslo lyderių strateginis konsultantas, žymus
oratorius. Vakaro dalyviams jis sakė kalbą apie Europos
ateitį. Svečias ir jo mintys sulaukė didelio Lietuvos žinias
klaidos dėmesio – jis davė interviu žurnalui „IQ“, savaitraš
čiui „Veidas“, naujienų portalui „delfi.lt“.

LLRI ekspertai kartu su e-Akademiečiais
leidosi į ekonomikos pagrindų kelionę
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LLRI ekspertai V.Žukauskas ir E.Ruželė nemokamų virtualių
seminarų platformoje „e-Akademija“ spalio mėnesį dėstė
ekonomikos pagrindus – nors „e-Akademija“ siūlo daugy
bę kursų, ekonomikos tema iki tol nebuvo paliesta. Šis kur
sas buvo skirtas tiems, kurie neturi jokių ekonomikos žinių,
bei tiems, kurie nori savo žinias pasitikrinti.

Rolando Baaderio knyga „Pinigų socializmas“ sulaukė di
delio susidomėjimo Vakaruose, o jos vertimas pagaliau pa
siekė ir Lietuvą. Šia proga ISM Vadybos ir ekonomikos uni
versitete vyko Rūtos Vainienės paskaita apie šiuolaikinės
pinigų sistemos ateitį. R. Baaderis, paties Nobelio premijos
laureato F.A. von Hayeko mokinys, knygoje aptaria 2008 m.
prasidėjusios ekonominės depresijos priežastis bei patei
kia patikimesnės pinigų sistemos viziją. Iki metų pabaigos
daugiau nei 800 knygų per bibliotekas, mokymosi įstaigas
ar knygynus pasiekė skaitytojus.

Ekonomikos kursai „Realistinė ekonomikos
analizė“ šiemet persikėlė į Kauną
Šiemet nusprendėme sužinoti, kiek austrų ekonomikos mo
kyklos idėjomis besidominčių yra Kaune. Džiaugiamės, kad
5-ą kartą vyresnių kursų studentams rengiami ekonomikos
kursai „Realistinė ekonomikos analizė“ ir vėl sulaukė mo
tyvuoto jaunimo, pasiryžusio gvildenti ekonomikos prob
lemas. Austrų ekonomikos mokyklos atstovams centrinė
ekonomikos figūra – žmogus, o tikslas – paaiškinti ekonomi
nės realybės dėsningumus. Ir būtent todėl jie nesiekia prog
nozuoti remdamiesi matematiniais modeliais. Argi galima
numatyti kaip elgsis žmogus ir kaip dėl jo veiksmų pasisuks
ekonomika? Du savaitgalius trukusiuose kursuose paskaitas
skaitė lektoriai iš Lietuvos ir užsienio. Iš Šveicarijos atvyko
prof. Victoria Curzon-Price, o iš Čekijos prof. Josef Šíma. Jie
taip pat bendravo ir su žiniasklaidos atstovais.

M ok om e e k on om i k os

Garsaus libertaro R. Baaderio „Pinigų
socializmas” – LLRI iniciatyva jau lietuviškai

Vidurio ir Rytų Europos „think tankų“
mokykla – dalinamės ilgamete patirtimi

Turite klausimų?
Rašykite Marijai Vyšniauskaitei
marija@lrinka.lt.
Marija institute koordinuoja
švietimo iniciatyvas.

Balandį surengėme „think tankų“ mokyklą Vilniuje, kurioje
su 30-ia pradedančiųjų iš 11-os šalių dalijomės per daugiau
nei 20 metų sukaupta patirtimi apie laisvarinkiškos nevy
riausybinės organizacijos valdymą. LLRI viceprezidentė Edi
ta Maslauskaitė konsultavo dalyvius sėkmingos lėšų telkimo
strategijos klausimais, o buvęs LLRI prezidentas Remigijus
Šimašius diskutavo apie dabartines Europos problemas ir
jų įtaką „think tankų“ veiklai. Taip pat savo patirtimi dalijosi
ekspertai iš Didžiosios Britanijos, Švedijos, Slovakijos, Olan
dijos ir Bulgarijos. Sėkmingas projektas – mūsų patirties pri
pažinimas tarptautiniu mastu.
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Ver tiname prae itą k ad e n c i j ą ,
teik iame siūlymu s n au j ai v ald ž i ai

Pagalba rinkėjui 2012 – vertinome partijų rinkimų programas,
pažadus ir atliktus darbus. O naujosios Vyriausybės programai
teikėme siūlymus.

Seimas 2008-2012 – penki žingsniai į priekį,
penki atgal
„Politiką ir programas vertinti ne pagal rezultatus, o pagal ke
tinimus, yra viena iš didžiųjų klaidų“, yra sakęs M.Friedmanas.
Siekdami priminti rinkėjams, kad žiūrėti reikia ne tik į paža
dus, bet ir į konkrečius politikų darbus, parengėme leidinį
„Penki žingsniai į priekį, penki – atgal“. Jame išskyrėme de
šimt žmonių gerovę labiausiai paveikusių Seimo sprendimų
ir įvertinome, kurios partijos daugiausiai žingsnių žengė
žmonių gerovės link, o kurios – atgal. Šis partijų vertinimas
susilaukė plataus dėmesio ne tik žiniasklaidoje, bet ir tarp
politikų, kurie domėjosi indekso sudėtimi ir partijų vertini
mais. Tai – vienas pirmųjų Lietuvoje produktų, kuriuo sie
kiama sukurti politinės atsakomybės kultūrą. Kad politikai
žinotų, kad vertinami yra ir jų darbai bei balsavimai priimant
konkrečius įstatymus. Ateityje ir toliau stebėsime politikų
balsavimus ir pristatysime juos plačiajai visuomenei.

Seimo rinkimai 2012 – vertiname, ką žada
politikai
Artėjant rinkimams analizavome populiariausių Seimo
rinkimuose dalyvaujančių partijų rinkimų programas,
komentavome žmonėms rūpimus pažadus žiniasklaidos
atstovams ir parengėme straipsnių ciklą. Kiekviename
straipsnyje – apie tai, ką politikai žadėjo visiems aktualiose
energetikos, švietimo, mokesčių, sveikatos, pensijų ir kitose
srityse. Straipsniai buvo publikuoti didžiausiame naujienų
portale „delfi.lt“. Beje, mūsų „Facebook“ puslapio fanams į
rinkimų programas siūlėme pasižiūrėti ir per žaismingus
„žodžių debesis“ – juose pavaizdavome dažniausiai atskirų
partijų rinkimų programose pasikartojančius žodžius.

Vyriausybės programa – teikiame siūlymus
Vyriausybei kuriant savo programą, pristatėme daugiau kaip
100 pasiūlymų, kuriuos Vyriausybė galėjo įtraukti į savo prog
ramą. Ypatingą dėmesį skyrėme sveikatos, pensijų ir švietimo
reformų vykdymui bei tęstinumui. Džiaugiamės, kad Vyriausy
bė atsižvelgė ir įtraukė į savo programą mūsų siūlymus mažinti
darbo jėgos apmokestinimą ir plėsti pensijų kaupimą.
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Ver tiname prae itą k ad e n c i j ą ,
teik iame siūlymu s n au j ai v ald ž i ai

M ažiname re g u liav im o n a š t ą

Siekiame, kad nebūtų įvesti nauji veiklos suvaržymai ir parodome naikintinus galiojančius apribojimus.

Lankstūs darbo santykiai – mažesnis nedarbas
2012-aisiais aktyviai kovojome už modernesnius darbo
santykius Lietuvoje. O Vyriausybės siūlytus Darbo kodekso
(DK) pakeitimus vertiname kaip svarbų žingsnį į egzistuo
jančią darbo santykių realybę atspindintį reguliavimą. Pri
tarėme administracinės naštos mažinimui ir darbo santykių
modernizavimui įtvirtinant galimybę individualiai susitarti
dėl vidutinio darbo laiko apskaitos, sutrumpinant įspėjimo
apie atleidimo terminus, t.t. Visos šios priemonės padėtų
įmonėms reaguoti į rinkos pasikeitimus, lengviau prisiimti
riziką ir kurti daugiau naujų darbo vietų – taip mažėtų ne
darbas. Trišalėje taryboje ir visuomenės diskusijose atkrei
pėme dėmesį, kad pakeitimai naudingi ir darbuotojams, ir
darbdaviams, ir bedarbiams. Atidėjus projekto svarstymą,
ir toliau aiškinsime visuomenei ir politikams apie darbda
vio ir darbuotojo laisvę susitarti ir tokio susitarimo naudą.

Už atitinkančius ES praktiką darbo santykius
Atlikome plačios apimties lyginamąją darbo santykių re
guliavimo Lietuvoje ir Estijoje analizę, patvirtinusią mūsų
spėjimus, jog į daugelį aspektų šioje srityje Estijos įstatymų
leidėjas žiūri paprasčiau ir lanksčiau nei Lietuvos. Kita išsami
lyginamoji analizė parodė, kad Danijos darbo santykių sis
tema leidžia atsižvelgti į darbuotojų poreikius bei įmonės
specifiką, verslo planus. Palyginus Vyriausybės siūlomas
DK nuostatas su Danijos darbo santykius reguliuojančiais
pagrindiniais aktais, parodėme, kad dauguma pakeitimų at
spindi Europos praktikoje egzistuojančius darbo santykius.

Konkurenciją ribojantiems valdžios
sprendimams – ne
Atkreipėme dėmesį, jog pati valdžia ir yra didžiausias konku
rencijos pažeidėjas. Konkrečiai – Vilniaus miesto savivaldybės
sprendimą steigti Vilniaus savivaldybės taksi vertinome kaip
žingsnį atgal į planinę ekonomiką. Jis ne tik pažeidė konku
renciją, bet ir sukūrė precedentą savivaldybei toliau į savo ran
kas perimti ir kitas privačias veiklas. Taip iš gyventojų surinkti
mokesčiai atitraukiami nuo savivaldybės tiesioginių funkcijų.
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Siūlėme tobulinti Suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) ter
minalo įstatymo projektą, atsisakyti vartotojų įpareigo
jimo pirkti 25 proc. sunaudojamų dujų iš suskystintųjų
gamtinių dujų terminalo bendrovės. Argumentavome, kad
toks įpareigojimas negarantuos žemesnių energijos kainų,
suvaržys vartotojų pasirinkimą ir perkels nepagrįstai daug
rizikos ant žmonių pečių.

AE – tik su privačiu kapitalu ir veikianti rinkos
sąlygomis
Ginčuose dėl atominės elektrinės (AE) nuosekliai laikomės
pozicijos, suformuluotos dar 2006 m. AE statybai būtina
prisitraukti privataus kapitalo, o pastatyta ji turi veikti rin
kos sąlygomis. Be išimčių, lengvatų ar įpareigojimų varto
tojams. Atkreipėme dėmesį į iniciatyvas riboti energijos
(elektros, dujų) importą. Uoliai stebime tokias iniciatyvas
ir aiškiname visuomenei, kad laisva prekyba energija – pi
giausia ir naudingiausia vartotojams.

Nacionalinė energetinės nepriklausomybės
strategija – laikas atsigręžti į paprastą vartotoją
Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje siūlė
me tiksliai apibrėžti „energetinės nepriklausomybės“ sąvoką ir
projektą tobulinti taip, kad vartotojams energijos kaina neaug
tų neproporcingai Lietuvos žmonių perkamajai galiai. Pabrėžė
me, kad energetinė nepriklausomybė yra tik dalis energetikos
strategijos ir negali būti visa energetikos strategija.

M ažiname re g u liav im o n a š t ą

SGD terminalas – naštos perkėlimas ant
žmonių pečių

VIAP – skaidrinti ir mažinti
Į mūsų akiratį pateko ir viešuosius interesus atitinkančių
paslaugų (VIAP) elektros sektoriuje teikimo tvarka – at
kreipėme dėmesį, kad dėl Vyriausybės siūlomų pakeitimų
galutinė energijos kaina tik didėtų. Ir toliau dirbsime, kad
VIAP būtų skaidrinamas ir mažinamas.

Grandiozinei šilumos ūkio pertvarkai – ne
Šilumos ūkio įstatymo projektu buvo siekiama įgyvendinti
grandiozinę šilumos ūkio pertvarką iki rinkimų likus vos ke
lioms savaitėms – atskirti šilumos gamybą nuo tiekimo, iš
stumti privatų kapitalą ir sukurti vieną didelę valstybinę įmo
nę. Atkreipėme visuomenės ir politikų dėmesį, kad nei vienas
iš valdžios siūlymų realiai energetikos problemų nesprendė.
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Teritorijų planavimas – su pagarba nuosavybei
Nuosavybė yra rinkos santykių pagrindas, nes ji įgalina
žmogų būti savarankišku, kurti pridėtinę vertę ir pratur
tinti savo bendruomenę. Būtent todėl nuosavybė ir su ja
susijusios teisės yra ginamos visų šiuolaikinių valstybių
konstitucijų, o nuosavybės neliečiamumo principu grin
džiama ekonominė santvarka ir teisiniai santykiai. Terito
rijų planavimo įstatymo pakeitimų iniciatoriams pateikė
me pastabas, kad teritorijų planavimo reguliavimas turi
būti mažinamas ne tik apibrėžtiems ypatingos valstybinės
svarbos projektams, bet ir kitų subjektų įgyvendinamiems
projektams, o privati nuosavybė negali būti nustumta į an
trą planą siekiant teritorijų planavimų tikslų. Toks teritorijų
planavimo reguliavimas stabdo individualią ekonominę
veiklą, investicijų pritraukimą. Projektas po metų diskusijų
grąžintas iniciatoriams tobulinti, privačios nuosavybės tei
sės teritorijų planavime – išlieka mūsų darbotvarkėje.

Privati nuosavybė – irgi viešasis interesas
Vis dažniau kyla diskusijos ir dėl viešojo intereso pagrįstu
mo. Šiandien praktiškai bet kokie interesai ir vertybės gali
būti pripažinti svarbiais visai visuomenei, o privačios nuo
savybės teisės dažnai paaukojamos „viešiems interesams“
tenkinti. Kartu su advokatų kontora LAWIN parengėme lei
dinį „Viešojo intereso veidai: socialinė, teisinė ir ekonominė
problematika“, kurį Teisingumo ministerijoje pristatėme
teisės specialistams skirtoje konferencijoje, pritraukusioje
daugiau nei 90 garbių teisėjų, jų padėjėjų ir prokurorų tiek
iš aukščiausių šalies institucijų, tiek iš regionų. Joje buvo
diskutuojama, kaip viešojo intereso samprata veikia visuo
meninį gyvenimą, atskiro visuomenės nario ateities pasi
rinkimus bei valstybės ekonominę politiką. Pranešimus
skaitė teisingumo ministras R. Šimašius, LAWIN teisininkas
dr. E. Klimas, LLRI ekspertai V. Žukauskas ir R. Griguolaitė,
savo komentarus išsakė teisės profesorius dr. V. Nekrošius,
LAWIN partneris T. Milašauskas, docentė dr. G. Azguridie
nė.

Pensijų kaupimo modelio keitimas pakirs
žmonių tikėjimą reformomis
2012-aisiais vykdėme aktyvią kampaniją – raginome valdžią
nekeisti esamo pensijų kaupimo modelio ir grąžinti perve
dimus į ankstesnį 5,5 proc. lygį, nepakirsti žmonių tikėjimo
reformomis. Kiekvieną kartą mažinant pervedimus į pensijų
sąskaitas buvo žadėta, kad įmokos mažinamos laikinai ir kad
bus atstatytos, tačiau Vyriausybė vietoj žadėto pervedimų
grąžinimo pasiūlė žmonėms iš savo kišenės papildomai pri
sidėti pajamų pensijų kaupimui, o taip darantiems – mokėti
subsidiją, arba „grįžti“ į „Sodrą“. Politikų kartais beišblėstantis
entuziazmas paskutiniame plenariniame posėdyje vis tik
virto veiksmais – pakeitimams pritarta. Bet mums pavyko
pasiekti, kad papildomas lėšų skyrimas iš žmogaus kišenės
nebūtų „automatinis“ ir nebūtų vienintelis būdas likti kaupi
me, nes tai būtų buvę tapatu „Sodros“ įmokos didinimui.
Savo ruožtu ne kartą raginome valdžią vykdyti KT birželį
skelbtą sprendimą – ypatingai ekonominei padėčiai pasi
baigus atkurti įmoką iki 5,5 proc. ir kompensuoti gyventojų
patirtus praradimus. Džiaugiamės ir mažu žingsniu – nau
josios Vyriausybės programoje įtraukta nuostata įvertinti
galimybę didinti pensijų kaupimo įmokos tarifą.

Kas ketvirtas Lietuvos gyventojas norėtų išeiti
iš „Sodros“
2012-aisiais atlikome gyventojų apklausą apie pensijų kau
pimą. Mūsų atlikto tyrimo duomenimis, kas ketvirtas Lietu
vos gyventojas norėtų pasitraukti iš „Sodros“ sistemos. Dar
buotojai patys pasirūpintų savo senatve, jei realus atlygini
mas padidėtų suma, kurią jie ir darbdaviai perveda į „Sodrą“
būsimai darbuotojo pensijai. Taip pat tyrimas parodė, kad
kas trečias Lietuvos gyventojas taupo, kaupia pensijų fon
de ar imasi kitų priemonių, kurios palengvintų pragyvenimą
senatvėje. Šiuos ir kitus tyrimo rezultatus naudojome kaip
argumentus, kodėl būtina didinti pensijų kaupimo įmokos
tarifą – dabar tik nedidelė dalis gyventojų turi finansines ga
limybes kaupti senatvei.

I n icijuojam e ek on om ik os re for mas

Grąžinsime reformų dvasią ir tradiciją svarbiausiose žmogui gyvenimo srityse – švietimo, sveikatos, socialinės rūpybos ir kitose.
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Lietuvai protingiausia pažiūrėti, ar euras
atsistos ant kojų
2012-aisiais ėmėmės euro krizės temos – net tik aktyviai
pasisakėme viešojoje erdvėje, bet ir surengėme tarptau
tinę konferenciją „Euro zonos krizė: sprendimai ir ateities
perspektyvos“, kurioje buvo aptarta Europos Sąjungos (ES)
šalių fiskalinė politika ir euro ateitis. Konferencijoje pra
nešimus skaitė ir komentarus išsakė ekspertė R.Vainienė,
T.Rõivas (Europos reikalų komitetas, Estijos parlamentas),
M.Dubnikovas (Lietuvos finansų maklerių asociacija),
D.Nikolova (Rinkos ekonomikos institutas, Bulgarija), prof.
dr. R.Vilpišauskas (Vilniaus universitetas), M.Leika (Lietuvos
bankas), dr. J.Schwarz (Liberal Institute, Čekija).
Taip pat konferencijoje pristatėme ir savo poziciją dėl Lietuvos įstojimo į euro zoną. Siekis įsivesti eurą yra politiškai
drausminantis faktorius, nes didina fiskalinę drausmę ir
mažina politinę riziką, susijusią su valiutos kurso ar pinigų
emisijos modelio pakeitimu. Tačiau euro zona išgyveno
rimtą krizę, todėl Lietuvai protingiausia būtų palūkėti ir pa
žiūrėti, ar euras atsistos ant tvirtų kojų.

Pristatėme išėjimo iš euro zonos ir stabilių
pinigų planą
Gegužės pabaigoje pristatėme ir atsakingoms Europos ir
Lietuvos institucijoms pateikėme išėjimo iš euro zonos ir
stabilių pinigų planą. Šio darbo imtis mus paskatino neįvei
kiama euro zonos finansų krizė, kuri didina tikimybę, kad
kai kurios euro zonos valstybės bus priverstos arba pačios
pasirinks pasitraukti iš euro zonos. LLRI siūlomas planas
padėtų iš euro zonos išeinančioms šalims sukurti stabilius
ir stiprius pinigus. LLRI pasiūlymu taip pat gali pasinaudoti
pati euro zona, norėdama sustiprinti eurą ir atstatyti žmo
nių pasitikėjimą vieninga valiuta.

Briuselyje keliame klausimą, ar nuolatinis
gelbėjimas išsaugos euro zoną
Rudenį prestižiniame Europos laisvarinkių „think tankų“ susiti
kime „European Resource Bank Meeting“ ekonomistė Rūta Vai
nienė skaitė pranešimą apie tai, ar nuolatinis gelbėjimo fondas
išsaugos euro zoną. Konferencijos diskusijų objektas buvo ES
veiksmai, vedantys prie vis didesnio reguliavimo ir laisvių riboji
mo, ir naujos ES struktūros, skirtos gelbėti euro zoną.
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Jau antrą kartą paskelbėme Lietuvos savivaldybių indeksą,
kuris vertina, kaip savivaldybėse yra užtikrinama žmonių
ekonominė laisvė. Tyrimą pristatėme Vilniuje, o nacionali
nėje ir regioninėje žiniasklaidoje pasirodė daugiau nei 100
straipsnių, ekspertų komentarų, žinučių. Tyrimas atkreipė
ir gyventojų, ir pačių savivaldybių dėmesį. Toks ir yra šio ty
rimo tikslas – padėti įsivertinti, sužinoti, ko galima pasimo
kyti iš kitų savivaldybių, ir tobulėti. Pirmąją vietą tarp mies
tų, kaip ir pernai, užėmė Klaipėdos miesto savivaldybė. No
rėdami išgirsti pačių klaipėdiečių nuomonę, čia surengėme
specialų tyrimo rezultatų pristatymą ir aptarimą. Padedant
Klaipėdos miesto savivaldybei susitikome su savivaldybės
administracijos darbuotojais, žiniasklaidos atstovais, taip
pat rengėme teminius susitikimus – apie švietimą, sociali
nius reikalus, savivaldybės turto valdymą diskutavome su
atitinkamų skyrių darbuotojais, įstaigų vadovais. Indekso
rezultatus pristatėme ir Šakių r. savivaldybėje.

Lietuvos ekonomikos tyrimas – 30-ą kartą
pateikėme alternatyvią statistiką
Pristatėme du naujus Lietuvos ekonomikos tyrimus. Tiek
vasarį paskelbtame 29-ajame, tiek po pusės metų paskelb
tame 30-ajame tyrime apklausti ekspertai 2012-iesiems ir
2013-iesiems metams prognozavo lėtą ekonomikos augi
mą ir nesitikėjo žymaus nedarbo mažėjimo. Kaip didžiau
sias verslo problemas įvardino euro problemas, galimus
pokyčius mokesčių srityje ir su nerimu laukė populistinių
su rinkimais susijusių sprendimų. Svarbiausia 30-ojo Lietu
vos ekonomikos tyrimo naujiena buvo atskirai nagrinėja
mas darbo santykių reguliavimas Lietuvoje. Ši tyrimo dalis
susilaukė itin didelio dėmesio – paskleidėme žinią, jog ne
tik lėta ekonomika, bet ir griežtas darbo santykių reguliavi
mas prisideda prie vangaus nedarbo mažėjimo.

I n icijuojam e ek on om ik os re for mas

Lietuvos savivaldybių indeksas 2012 –
galimybė įsivertinti ir tobulėti

Dar 1997 m. pradėtame tyrime prognozes teikia savo sričių
ekspertai – verslų savininkai ir vadovai, ekonomikos, finan
sų analitikai. Šis tyrimas yra seniausias alternatyvios statis
tikos šaltinis, kuriame savo vertinimus pateikia tie, kurie
aktyviai veikia rinkoje ir turi naujausią informaciją.
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Švietimas – individualaus, laisvo, privataus link
2012-aisiais ir toliau siekėme, kad švietimas būtų individu
alus ir laisvas. Aktyviai pasisakėme apie dabartinę „krepše
lių“ sistemą. Dalyvavome Švietimo ir mokslo ministerijos
suburtoje ekspertų darbo grupėje, teikėme siūlymus, kaip
„krepšelių“ metodiką reikėtų tobulinti profesinio mokymo,
bendrojo lavinimo ir aukštojo mokslo sistemose. „Pinigai
paskui mokinį“ yra dinamiška, veiklos rezultatais paremta
sistema, kurioje sistemos dalyviai gali mokytis ir tobulėti,
finansiniai resursai yra paskirstomi atsižvelgiant į paslau
gos gavėjo pasirinkimą.

Operacija „Studento pasirinkimas“
Aktyviai priešinomės siūlomiems Mokslo ir studijų įstatymo
pakeitimams, kurie riboja valstybės finansavimą studijoms
privačiose aukštosiose mokyklose. Surengėme spaudos
konferenciją, kreipėmės į Seimo narius, pabrėžėme, kad
įstatymo pakeitimai sumažintų konkurenciją tarp aukštųjų
mokyklų, o iš būsimų studentų būtų atimama aukštosios
mokyklos pasirinkimo laisvė. Taip pat teikėme pasiūlymus,
kaip teisingiau įgyvendinti Konstitucinio Teismo sprendi
mą dėl kai kurių Mokslo ir studijų įstatymo nuostatų prieš
taravimo Konstitucijai. Kreipėmės į Konkurencijos tarybą
išaiškinimo, ar siūlomos pataisos neprieštarauja sąžiningos
konkurencijos principui.

Kas linki žmogui sveikatos?
Nuo Nepriklausomybės sveikatos srityje padaryta bene
mažiausiai naudingų permainų. Žmogaus teisė rinktis me
dikamentą ir šeimos daktarą – pripažįstama, o galimybės
rinktis ir stacionarių paslaugų teikėją, t.y. ligoninę, nėra.
Tiksliau – žmogus gali rinktis ligoninę, bet gali tekti su
mokėti visą paslaugos kainą, net jei pareigingai mokamos
privalomojo sveikatos draudimo įmokos. Šiais metais ir to
liau aktyviai analizavome ir pasisakėme apie pasirinkimo
galimybes sveikatos priežiūroje. Taip pat siūlėme nepritarti
planams vaistinėms, pažeidusioms kainodaros reikalavi
mus, skirti baudas, kurių dydis būtų siejamas su metinėmis
įmonių pajamomis. Jei įmonė neteisingai pritaiko antkainį,
pakankama įpareigoti klaidas ištaisyti. Toks bausmių taiky
mas vartotojų apsaugos nepadidina, priešingai – gali vesti
prie konkurencijos sumažėjimo.

Bendradarbiaudami su valstybinėmis institucijomis ir
rinkos dalyviais išleidome pirmąjį periodinio leidinio
„Lietuvos šešėlinė ekonomika“ numerį. Jame pateikė
me naujų duomenų apie Lietuvos šešėlinę ekonomi
ką – ekonominę veiklą, kuri vykdoma nesilaikant teisės
aktų ir kuri nėra oficialiai deklaruojama. Kartu su part
neriais sukūrėme nelegalios alkoholio rinkos vertinimo
metodiką ir šiame numeryje plačiau apžvelgėme šešėlį
alkoholio ir kuro rinkose – apie ką anksčiau informacijos
buvo mažai, ji buvo fragmentiška. Atskirus tyrimo pri
statymus rengėme Finansų ministerijoje, Vyriausybės
atstovams, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai ir
kitoms valstybės institucijoms. 2013-ųjų kovo mėnesį
planuojame išleisti antrąjį numerį, kuriame daugiau dė
mesio bus skiriama darbo rinkos šešėliui.
Siekiame, kad Lietuva taptų mažiausių mokesčių šalimi
bent jau Europoje, pagrindžiame mokesčių mažinimo būtinybę. Kartu parodome subalansuoto biudžeto galimybę ir
biudžeto išlaidų tikslingo ir taupaus naudojimo būdus.

Kontrabandos priežastys Baltijos šalyse –
aukšti mokesčiai ir žemas pragyvenimo lygis
Pirmą kartą inicijavome reprezentatyvų nuomonės ty
rimą trijose Baltijos šalyse, kuris atskleidė pagrindines
kontrabandos priežastis gyventojų akimis. Lietuvos,
Latvijos ir Estijos gyventojai mano, kad pagrindinė
kontrabandos priežastis yra ne pagal gyvenimo lygį
aukšti mokesčiai, dėl kurių atsiranda kainų skirtumai
su kaimyninėmis šalimis ir gimsta paskatos vartoti ar
prekiauti nelegaliai. Visų trijų Baltijos šalių gyventojai
vertina, kad kontrabandos mastai per paskutinius tre
jus metus augo. Lietuvoje yra daugiausiai dvejojančių
gyventojų, kurie nei griežtai smerkia, nei visiškai pa
teisina kontrabandą kaip reiškinį. „Vokeliai“ labiausiai
paplitę tarp latvių. Gyventojų požiūrio tyrimu parodė
me, jog kontrabanda ir nelegalių prekių vartojimas yra
itin svarbi Baltijos šalių problema, kurios priežastys yra
aukštas prekių apmokestinimas akcizais.

I n icijuojam e ek on om ik os re for mas
M ažinam e m ok e s čių n ašt ą

„Lietuvos šešėlinė ekonomika“ – naujas
LLRI tyrimas
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Briuselyje susitikome su už mokesčius
atsakingu Europos komisaru Algirdu Šemeta
Europos komisaras A.Šemeta susitiko su LLRI, Mokes
čių mokėtojų aljanso (Jungtinė Karalystė), Cato instituto
(JAV) ir Liberales instituto (Šveicarija) atstovais. Išreiškėme
nuogąstavimus, kad ES lygmeniu įvedamas finansų sekto
riaus mokestis žymiai sumažins finansinių sandorių apimtį,
labiausiai kirs per taupančius gyventojus ir atlyginimus.
Atkreipėme dėmesį į tai, kad mokesčių konkurencija yra
naudingas reiškinys, nes ji mažina mokesčių naštą ir discip
linuoja valstybes beatodairiškai nedidinti išlaidų. Išgirdo
me A. Šemetos pritarimą mokesčių konkurencijai, tačiau jis
pažymėjo – ji turi būti sąžininga.

Valdžios išlaidos ir skola – kuo mažiau, tuo
geriau
Nagrinėdami 2013 m. valstybės ir savivaldybių biudžeto
projektą, dar kartą pabrėžėme, kad turėtume nusistatyti
prioritetus – didinant išlaidas tam, kas yra būtina, jos turi
būti mažinamos tam, kas yra ne taip svarbu. Taip pat atkrei
pėme gyventojų dėmesį į „nematomas“ sąskaitas už valsty
bės biudžeto išlaidas. Visiems besiskundžiant dėl augančių
šildymo kainų, priminėme, kad pati didžiausia gyventojų
išlaidų dalis ir toliau bus skiriama ne šildymui, o kitoms, per
viešąjį sektorių teikiamoms paslaugoms.

Aukštesni mokesčių tarifai apleistam NT ir
žemei – dviguba bauda jos savininkams
Seimui užsimojus nuo 1 iki 3 proc. padidinti nekilnojamojo
turto mokesčio tarifą ir aukštesnį tarifą taikyti apleistiems
pastatams, kartu su partneriais priešinomės tokiam spren
dimui. Siūlėme pirma įvertinti problemos mastą ir nustatyti,
kokia dalis apleistų pastatų priklauso valstybei ir savivaldy
bėms, kurios yra atleistos nuo šio mokesčio. Vis dėlto metų
viduryje priimtas įstatymas, leidžiantis savivaldybėms tai
kyti aukštesnį tarifą visiems pastatams. 2012 m. pabaigoje
taip pat aktyviai raginome naująją valdžią atidėti ankstesnės
valdžios priimtas žemės mokesčio įstatymo pataisas, kurių
įsigaliojimas nuo 2013 m. reikš padidintus mokesčius. Nors
Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas įregistravo
įstatymo projektą, atsižvelgiantį į mūsų siūlymą, paskutiniu
momentu projekto iniciatorius atsiėmė siūlytas pataisas.
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2012-aisiais minimalios mėnesinės algos (MMA) kėlimo
traukinys kaip reikiant įsibėgėjo, mes savo ruožtu ragino
me valdžią atsakingai įvertinti šių sprendimų pasekmes.
Taip pat siūlėme alternatyvų sprendimą, kaip didinti žmo
nių pajamas be neigiamų padarinių žmonėms ir ūkiui: kelti
ne MMA, o didinti neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD),
kuris atitinkamai mažintų mokesčius. Argumentavome,
kad MMA kėlimas negarantuos mažiausiai uždirbantiems
gyventojams pajamų augimo, nes privataus sektoriaus
įmonės gali būti priverstos trumpinti darbo laiką ar net at
leisti darbuotojus. O NPD padidinimas užtikrintų, kad pa
didės MMA uždirbančių gyventojų pajamos į rankas. Vis tik
2012-aisiais MMA augo net dukart – kadenciją bebaigianti
Vyriausybė pritarė MMA kėlimui iki 850 litų, o naujoji Vy
riausybė gruodį pritarė MMA didinimui iki 1000 litų. Tačiau
2013-ųjų pradžioje Trišalė taryba jau yra linkusi grįžti prie
pradinio LLRI siūlymo didinti NPD, nes, kaip LLRI ir įspėjo,
MMA didinimas neproporcingai pakėlė mokesčius dirban
tiesiems.

Laisvės nuo mokesčių diena išaušo anksčiau
Laisvės nuo mokesčių diena 2012 m. išaušo anksčiau nei
2011 m., t.y. gegužės 20 d. Tai – simbolinė diena metuose,
kai vidutinis mokesčių mokėtojas nustoja dirbti viešajam
sektoriui ir pradeda dirbti sau. O 2012-aisiais ši diena atėjo
anksčiau, nes Lietuvos valdžia pasiryžo mažinti deficitą ir
karpyti biudžeto išlaidas. Siūlėme paskelbti šią dieną Pa
garbos mokesčių mokėtojui diena ir kasmet pagerbti žmo
nes, iš kurių sumokamų mokesčių yra išlaikomi valstybės
tarnautojai ir valstybės tebevaldomos sritys – sveikatos ir
socialinė apsauga, švietimas, krašto apsauga, policija. Taip
pat šiemet daug dėmesio skyrėme metodologijai, kartu su
partneriais kitose šalyse siekdami rasti geriausią būdą mo
kesčių naštai apskaičiuoti. Pasaulinėje mokesčių mokėtojų
asociacijų konferencijoje pristatėme LLRI atnaujintą Lais
vės nuo mokesčių dienos metodologiją ir kvietėme part
nerius ja naudotis. Šią dieną skaičiuojame nuo 1993 m.

M ažin am e m ok e s čių n ašt ą

MMA didinimas pajamų augimo negarantuoja,
o mokesčių naštą didina
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LLRI žiniasklaidoje
Kaip ir ankstesniais metais, LLRI pozicija ir ekspertų ko
mentarai Lietuvos žiniasklaidoje – televizijoje, radijuje,
naujienų portaluose ir spaudoje – pasirodė apie pusantro
tūkstančio kartų. Per metus beveik tūkstantis šių paminė
jimų įvyksta žurnalistų iniciatyva – žiniasklaidos atstovams
svarbi LLRI pozicija šalies ekonomikos klausimais, dėmesio
sulaukia mūsų pačių renginiai, plačiai nušviečiamas ir eks
pertų dalyvavimas konferencijose, darbo grupėse.
Jau tradiciškai išskirtinius komentarus rengėme „Verslo ži
nių“ rubrikoje „Mūsų nuomonė“, „Lietuvos žinių“ ir „Veido“
puslapiuose, LRT radijo „Savaitės komentare“. Esame vieni
aktyviausių komentatorių ir internetinėje erdvėje – regulia
riai rašome komentarus didžiausiems naujienų portalams.

Mokomės kalbėti vaizdais
2012-aisiais užsibrėžėme laisvosios rinkos idėjas skleisti
ne tik raštu ir žodžiu, bet ir būti „vaizdingesni“. Pirmiausia
šį principą pritaikėme savo „Facebook“ puslapyje. Nuo šių
metų ekonomikos aktualijas pateikiame spalvinguose in
fografikuose. Atgaivinome ir „LLRI televiziją“ – vaizdų talpy
kloje „YouTube“ rengėme interviu ciklą apie pensijų reformą,
moksleivių ekonomikos kursų dalyviams filmavome kvieti
mus į pačius kursus, o po to ir į diskusijas. Taip pat vertėme ir
subtitravome aktualius užsienio vaizdo siužetus.

Mūsų tinklalapyje – aktualijos ir išsami
ekonomikos analizė
Mūsų tinklalapyje ir kasdienės ekonomikos aktualijos, ir
išsami analizė, ir nemokami skaitiniai. Todėl ši internetinė
svetainė sulaukia apie 25 tūkstančių unikalių lankytojų kie
kvieną mėnesį.

Apie sudėtingus dalykus paprastai – LLRI
tinklaraštyje
2012-aisiais čia ekspertai paskelbė apie pusšimtį įrašų.
Juose paprasčiau, trumpiau, asmeniškiau apžvelgė tai, kas
vyksta ekonomikos pasaulyje, kas stebina ar prajuokina,
dalinosi įspūdžiais iš konferencijų, renginių. Šis neformalus
žvilgsnis pakliūna ir į žiniasklaidos akiratį – įrašus dažnai
perspausdina naujienų portalai.

Turite klausimų?
Rašykite Vidmantei Sirgedaitei vidmante@lrinka.lt.
Vidmantė institute koordinuoja viešąją komunikaciją.

Mūsų misija – skleisti žmogaus laisvės ir atsakomybės, lais
vosios rinkos ir ribotos valdžios idėjas.
Savo darbais siekiame paskatinti žmones tikėti savimi, imtis
iniciatyvos, savarankiškai dirbti, kurti ir prisiimti atsakomy
bę. Kiekvieno žmogaus ir bendruomenių interesai geriausiai
gali būti realizuojami, kai kiekvienas iš mūsų turi ir naudojasi
galimybe be privilegijų ir ribojimų siekti savo tikslų, o ne lau
kia ir pasitelkia valstybės aparatą. Todėl finansinė nepriklau
somybė yra esminė sąlyga mūsų misijai įgyvendinti – lėšas
savo darbams telkiame iš privačių šaltinių.

Pabai g ai

Kaip prisidėti prie laisvosios rinkos idėjų sklaidos?

Kiekvieno net ir nedidelė parama mums yra labai svarbi – prie
laisvarinkiškų idėjų sklaidos galite prisidėti dviem būdais:
1. pervesdami savo paramą per įmonę ir tapdami mūsų
„Rėmėjų kolegijos“ nariais vieneriems metams;
2. bendraminčius kasmet kviečiame skirti 2 proc. nuo gy
ventojų pajamų mokesčio.
Mūsų atsiskaitomoji sąskaita AB SEB banke –
Nr. LT90 7044 0600 0124 3182.
Turite klausimų?
Parašykite mums bendru el. paštu LLRI@lrinka.lt arba
paskambinkite tel. Vilniuje (8 5) 250 02 82.
Arba tiesiogiai susisiekite su LLRI viceprezidente Edita
Maslauskaite edita@lrinka.lt. Edita plėtoja LLRI ryšius
su tarptautinėmis organizacijomis ir fondais, rėmėjais
ir verslo bendruomene.

AČIŪ JUMS!
JŪSŲ PALAIKYMAS MUMS LABAI SVARBUS!
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