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2013 metais

„Visi žmonės, veikiantys tam, kad 
pakeistų dabartį ir pasiektų savo tikslus 
ateityje, demonstruoja verslumą.“ 

Jesus Huerta de Soto
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Įžangos žodis

Nors makroekonominiai rodikliai 2013 metais žadėjo pa-
gerėjimą, politinėje erdvėje įtampa tik augo. Ir tą įtampą 
sukėlė neapgalvoti, nepamatuoti, dirbantiems ir kurian-
tiems žmonėms kenkiantys valdžios sprendimai ar siūly-
mai. Jau beveik dvidešimt metų, it gripas, politikus kasmet 
užpuola mintis įvesti progresinius pajamų mokesčius. Vi-
sus metus tiek viešojoje erdvėje, tiek dalyvaudami Vyriau-
sybės sukurtoje mokesčių darbo grupėje aktyviai pasisakė-
me, kad progresiniai mokesčiai yra neteisingi, nesąžiningi, 
neveiksmingi ir žalingi. Pasisakėme ir prieš naujų mokesčių 
įvedimą, o atlikę išsamią analizę parodėme, kad mokesčių 
didinimas gali baigtis mažesniu mokesčių surinkimu.

Tiesa, 2013-aisiais prastų iniciatyvų būta ir daugiau. Jų 
kulminacija – referendumo prieš žemės pardavimą užsie-
niečiams iniciatyva. Akivaizdu, kad grėsmės žmonių nuo-
savybei gali kilti ir iš tam tikros visuomenės dalies. Tai tik 
patvirtina, kad mūsų dėmesys visuomenės švietimui yra 
savalaikis žingsnis.

Todėl 2013-aisiais ypač aktyviai įgyvendinome švietėjiškas 
iniciatyvas. Surengėme net keturias tarptautines konfe-
rencijas, mūsų kvietimu Lietuvoje apsilankė daugiau nei 
dvidešimt ekonomistų, filosofų ir kitų pranešėjų iš užsienio 
šalių. Išleidome plačią austrų ekonomikos mokyklos aptar-
tį, dalyvavome Vilniaus knygų festivalyje (o 2014-aisiais da-
lyvaujame ir Vilniaus knygų mugėje). Išplėtėme jau tradici-
ja tapusius „Realistinės ekonominės analizės“ kursus į ke-
turių modulių programą. Partnerių padedami nuklojome 
visą Lietuvą lauko reklama „Verslininkas mato kitaip“. Apie 
verslininko indėlį į visuomenės gerovę ir ekonomikos au-
gimą kalbėjome ir televizijos bei radijo laidose. Galiausiai, 
neužsisėdėjome Vilniuje ir su komanda aplankėme dešimt 
Lietuvos savivaldybių.

Kuomet atrodo, kad virš laisvės kaupiasi niūrūs debesys, 
laisvės spinduliai nuplieskia iš netikėčiausių vietų. Tai ir ra-
dijo laidos pašnekovai Alytuje į klausimą, kaip valdžia gali 
padėti verslui, atsakę „Netrukdyti, o visa kita padarysime 

mes patys“. Ir garbaus amžiaus ponia prisiskambinusi į LRT 
radijo laidą apie verslininkus ir išrėžusi tokią prakalbą, ku-
rios galėtų pavydėti ne vienas besipuikuojantis ekonomis-
to laipsniu. Ir Tauragės senjorai susitikime su LLRI aiškiai 
pasakę, kad jiems visai nepatinka, kai kažkas kitas spren-
džia, kaip jiems elgtis su savo nuosavybe.

Tai suteikia energijos. Suvokimas ir tikėjimas. Asmeninė 
laisvė ir atsakomybė yra ne kažkieno primesta norma, o 
Lietuvos piliečių brangiausia vertybė. Stovėti laisvės sargy-
boje yra ne instituto pareiga, o garbė.

Gerų 2014-ųjų!

Žilvinas Šilėnas,
LLRI prezidentas

Lietuvos laisvosios rinkos institutas

Esame privati, pelno nesiekianti, nepolitinė organizacija. 
Nuo pat įkūrimo 1990-aisiais pasisakome už asmens lais-
vę ir atsakomybę, siekiame įtvirtinti laisvosios rinkos bei 
ribotos valdžios idėjas. 

Dėkojame LLRI tarybai už palaikymą ir patarimus 
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 siūlo ir 
naujus projektus.

LLRI tarybos pirmininkė –  
Elena Leontjeva, LLRI steigėja

LLRI tarybos nariai –

Gintautas Bartkus,  „Baltic Legal Solutions Lietuva“

Vytautas Bučas,  „Invalda privatus kapitalas “ 

Giedrius Dusevičius,  „Swedbank“ 

Arturas Feiferas,  „Kapital bank“

Juozas Kabašinskas,  „COGNAC boutique“ 

vysk. dr. Kęstutis Kėvalas, Kauno arkivyskupijos augziliaras 

dr. Virginijus Kundrotas,  
Baltijos vadybos plėtros asociacija, ISM Vadybos ir ekonomikos 
universitetas, Adizes institutas

dr. Šarūnas Nedzinskas,  DNB bankas

Dainius Pupkevičius,  „KPMG Baltics“

prof. dr. Paulius Vaidotas Subačius,   
Vilniaus universitetas, Lietuvių katalikų mokslo akademija 

Egidija Vaicekauskienė,  „Nematekas“

Dėkojame ilgamečiam LLRI tarybos nariui dr. Kęstučiui 
Bagdonavičiui už skirtą laiką, įžvalgas, patarimus ir lin-
kime sėkmės tolimesnėje veikloje.
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aiLLRI – 11-uoliktas tarp Centrinės ir Rytų 
Europos „think tankų“
Tarp Centrinės ir Rytų Europos viešosios politikos institutų 
(angl. – think tank) užėmėme 11-ą vietą. Tai parodė 2013 
metų indeksas „The Global Go To Think Tank Index“. Pen-
silvanijos universiteto (JAV) mokslininkai įvertino net 6826 
pasaulio viešosios politikos centrus iš 182 šalių. Tarp visų 
vertintų pasaulio „think tankų“ LLRI užėmė 121 vietą.

2013-aisiais LLRI kvietimu Lietuvoje viešėjo:
Jurijus Maltsevas, ekonomikos profesorius (Carthage College, 
JAV), vienas iš nedaugelio Sovietų Sąjungos ekonomistų, po 
šaltojo karo pabaigos padariusių sėkmingą karjerą Vakaruose.
Friedrichas Schneideris, Johano Keplerio universiteto 
(Austrija) ekonomikos profesorius, vienas žymiausių šešė-
linę ekonomiką tiriančių mokslininkų.
Hardy Bouillonas, filosofijos profesorius, New Direction 
fondo (Belgija) narys.
Hannesas H. Gissurarsonas, Islandijos universiteto pro-
fesorius, buvęs Islandijos centrinio banko valdybos narys, 
premjero Davido Oddssono patarėjas.  
Janas Oravecas, F. A. Hayeko fondo (Slovakija) įkūrėjas, 
Slovakijos verslininkų asociacijos prezidentas.
Stephenas Daviesas, istorikas, Institute of Economic Affairs 
(Jungtinė Karalystė) švietimo programų direktorius.
Samuelis Greggas, Acton Institute (JAV) mokslinių tyrimų 
vadovas, filosofijos daktaro laipsnį apsigynęs Oksfordo 
universitete.
Pascalis Salinas, profesorius emeritas (Université Paris-
Dauphine, Prancūzija), buvęs prestižinės ekonomistų drau-
gijos Mont Pelerin Society prezidentas.
Juanas R. Rallo, ekonomistas, Juan de Mariana instituto 
(Ispanija) vadovas.
Robertas Nefas, Liberales Institut (Šveicarija) tarybos pir-
mininkas, lektorius.
Pieter Cleppe, ekonomistas, analitinio centro Open Europe 
(Jungtinė Karalystė) Briuselio biuro vadovas.
Marcas Sidwellas, verslo aktualijų laikraščio City A.M. 
(Jungtinė Karalystė) redaktorius.

Per metus mūsų kvietimu Lietuvoje apsilankė daugiau nei 
20 ekonomistų, filosofų ir kitų pranešėjų iš užsienio šalių.
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Turite klausimų?  
Rašykite Marijai Vyšniauskaitei 

marija@llri.lt  
Marija institute koordinuoja 

švietimo iniciatyvas.  

„Ekonomika aktyviai“ dalyviai aiškinasi – kam 
priklauso Mėnulis? 
Rudenį jau penktą kartą pakvietėme moksleivius jungtis 
prie nemokamų interaktyvių ekonomikos kursų. Atnau-
jintoje internetinėje platformoje moksleiviai patys pa-
sirenka  – įveikti užduotis per savaitę ar  – kelis mėnesius, 
konsultuotis ar pasitikėti tik savo jėgomis. Nekuriame al-
ternatyvios tikrovės, mokome orientuotis esančioje! To-
dėl nagrinėdami pinigų temą kalbame apie „bitkoinus“, 
o nagrinėdami konkurenciją – apie užsiplieskusį „Tele2“ ir 
„Bitės“ reklamų karą. Viso kurso metu krimsti ekonomikos 
riešutus padeda LLRI švietimo centro vadovė ir ekspertai.

Iki 2013-ųjų pabaigos į kursus užsiregistravo daugiau nei 
1700 moksleivių! Šių mokslo metų geriausieji, kaip ir kas-
met, vyks į vasaros stovyklą. Pernai, 2013-ųjų vasaros sto-
vykloje, 25 geriausiems dalyviams mokymus vedė LLRI 
ekspertai, Seimo narys R. Šimašius, skaityklė.lt vadovas 
D. Talijūnas, komandinio darbo ekspertas C. Brebbia. 

Atsinaujinusi „Realistinė ekonomikos analizė II“ 
su geriausiais Lietuvos ir užsienio lektoriais
Abejojantiems tradiciniais aiškinimais ir siekiantiems susti-
printi savo argumentus ekonomikos, etikos, teisės bei in-
vestavimo srityse pasiūlėme 17 paskaitų ciklą. Šeštą kartą 
studentams ir savo srities profesionalams rengiami kursai 
sulaukė 80 dalyvių. Pakvietėme keturis užsienio lektorius – 
S. Daviesą iš Jungtinės Karalystės, S. Greggą iš JAV, P. Sali-
ną iš Prancūzijos, J. R. Rallo iš Ispanijos. Paskaitas vedė ir 
dr.  G.  Azguridienė, prof. E. Aleksandravičius, R. Vainienė, 
LLRI ekspertai V. Žukauskas ir R. Senavaitis ir kiti.

Geriausi studentai renkasi praktiką LLRI
LLRI kiekvienais metais praktiką atlieka geriausi ekonomi-
kos, teisės, filosofijos, komunikacijos ir kitų sričių studentai. 
Praktikantams suteikiame laisvę įgyvendinti savo idėjas, 
mainais laukiame – iniciatyvos ir atsakomybės. Per metus 
praktiką atliko 33 studentai. 

Nuskaitykite kodą  
arba tiesiog įveskite ekonomika-aktyviai.lt
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iSu nauja knyga – tiesiai į Vilniaus knygų 
festivalį
2013-aisiais išleidome ekonomikos profesoriaus Jesus Hu-
erta de Soto knygą „Austrų ekonomikos mokykla. Rinkos 
tvarka ir verslus kūrybingumas“. Pirmą kartą pasinėrėme į 
Vilniaus knygų festivalio šurmulį. Čia ne tik pristatėme nau-
jausią knygą, bet ir surengėme diskusiją, kurioje dalyvavo 
sausakimša salė žmonių. Klausėme – ar meną turi remti 
valdžia ar žmonės? Atsakymų ieškojome kartu su žurnalis-
tu, muzikantu A. Lukošiumi, meno ir edukacijos centro „Ru-
pert“ įkūrėju D. Žakaičiu, verslininku ir kultūrinių projektų 
kuratoriumi M. Splinteriu. Taip pat LLRI knygas pristatėme 
Penki TV laidose „Knygų apžvalga“.

LLRI knygos – jau e-formatu
Kad knygoms nereikėtų atskiro atostogų lagamino, vasa-
ros pradžioje pasirūpinome, kad mūsų knygas būtų galima 
atsisiųsti e-formatu! Knygas rasite skaitykle.lt/leidykla/llri  

Į susitikimą su filmų režisieriumi iš JAV 
susirinko pilna salė
Ekonomika gerėja ar mes sprogdiname tik dar vieną eko-
nomikos „burbulą“? Sužinoti atsakymus pakvietėme į su-
sitikimą su dokumentinio filmo „The Bubble“ režisieriumi 
Jimmy Morrisonu. Jo filme garsūs ekonomistai, investuo-
tojai ir verslininkai nagrinėja pasaulinės ekonomikos krizės 
priežastis ir pasekmes. Susitikimas kino teatre „Pasaka“  su-
traukė daugiau nei pusšimtį vilniečių – ne tik diskutavome, 
bet ir  peržiūrėjome ištraukas su įdomiausiais pašnekovais, 
aptarėme filmo kūrimo detales.

„Think Tank School“ – ketvirtą kartą sėkmingai
Ketvirtą kartą sėkmingai surengėme pradedančių „think 
tankų“ mokymus. 30 dalyvių iš 14-os šalių LLRI preziden-
tas Žilvinas Šilėnas konsultavo strateginio planavimo klau-
simais, viceprezidentė Edita Maslauskaitė  – lėšų telkimo. 
Taip pat nevyriausybinių organizacijų steigimo, vadybos, 
komunikacijos patirtimi dalijosi ekspertai iš Open Europe, 
The TaxPayers‘ Alliance, European Students for Liberty, ATLAS 
Network. Sėkmingas projektas – didesnės nei 20 metų LLRI 
patirties rezultatas.
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savo tikslus ateityje, demonstruoja verslumą.“ 
Jesus Huerta de Soto

Nuo 2013-ųjų pradžios įgyvendiname iniciatyvą „Ką veikia 
verslininkai?“. Tikime, kad geriau suprasdami verslininko 
vaid menį ekonomikoje, indėlį į visuomenės gerovę, galėsime 
kurti ir geresnę ateitį. LLRI iniciatyva per metus ši tema žinias-
klaidoje pasirodė apie 100 kartų – televizijos ir radijo laidose, 
spaudoje ir internetiniuose portaluose.  

Lietuviai apie verslininkus žino daug, bet ne 
viską
Reprezentatyvus LLRI gyventojų tyrimas parodė, kad verti-
name sunkų verslininkų darbą, tačiau nuvertiname esminį 
verslininkų veiklos elementą – kūrybiškumą ir inovatyvu-
mą. Su istoriku doc. N. Šepečiu, tekstologu prof. P. V.  Su-
bačiumi, doc. N. Putinaite, psichologe A. Griškonyte nagri-
nėjome tokio požiūrio priežastis. Priėjome prie išvados  – 
mūsų istorija, literatūra, religija  turėjo įtakos ir požiūriui į 
verslą.  Tyrimo išvadas ir įžvalgas išleidome atskiru leidiniu, 
kurį platinome LLRI ekspertų paskaitų universitetuose ir 
mokyklose metu, viešosioms bibliotekoms, taip pat susiti-
kimuose. 

Tarptautinėje konferencijoje – diskusijos apie 
verslininko įvaizdį 
Pavasarį sukvietėme verslininkus, akademikus, žiniasklai-
dos atstovus į konferenciją „Verslininko įvaizdis: koks ir 
kodėl?“. Ekonomikos profesorius iš JAV J. Maltsevas kon-
ferenciją pradėjo kalba apie sovietmečio įtaką verslui ir 
ateities perspektyvas. Taip pat pristatėme atlikto požiūrio 
tyrimo rezultatus, o kartu su verslininku I. Laursu, rekto-
riumi N. Pačėsa (ISM Vadybos ir ekonomikos universite-
tas), redaktore M. Garbačiauskaite (delfi.lt), redaktoriumi 
M. Sidwellu (City A.M., JK) ir kitais leidomės į diskusiją apie 
verslininko vaidmenį visuomenėje. Konferencija sulaukė ir 
žiniasklaidos dėmesio – konferencijos dieną LLRI ekspertai 
dalyvavo ir komentavo dešimčiai televizijos ir radijo laidų. 
Verslininko įvaizdžio tema ir tyrimas nuskambėjo ir naujie-
nų portaluose bei spaudoje. 

Nuskaitykite kodą ir žiūrėkite video

Nuskaitykite kodą ir  
atsisiųskite tyrimą
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verslininkus? 
Populiariausioje rytinėje laidoje „Labas rytas, Lietuva“ (LRT 
televizija) iš įvairių perspektyvų nagrinėjome verslininkų 
veiklą ir požiūrį į juos. Kada prasidėjo lietuviško verslo is-
torija? Ar mūsų verslas socialiai atsakingas? Norėjome pa-
skatinti žmones į verslą pažiūrėti naujai ir suabejoti mitais. 
Skirtingas temas nagrinėjo LLRI prezidentas Ž. Šilėnas ir 
ekspertė K. Leontjeva, taip pat istorikė dr. A. Ambrulevi-
čiūtė, verslininkė G. Azguridienė, prof. P. V. Subačius ir kiti. 
Apie verslininkų vaidmenį LLRI ekspertai diskutavo ir radi-
juje – dalyvavo LRT, Laisvosios bangos, Zip FM, Žinių radijo 
ir regioninių radijo stočių laidose. 

Video konkursas „Ieškome inovatyvumo 
versle“: radome ir inovatyvumo, ir talentingų 
kūrėjų
15–28 metų jaunimą pakvietėme atskleisti, kaip verslinin-
kai ir geros idėjos prisideda prie patogesnio ir džiugesnio 
mūsų visų gyvenimo. Dalyvių darbus vertino LLRI eksper-
tai, verslo atstovai iš „Pixelmator“ bei „Uoga uoga“. Dalyvių 
techninius gebėjimus vertino kino festivalio „Vilniaus kino 
šortai“ atstovė ir filmų bei reklamų kūrėjai „Artbox“. Trečio-
sios vietos laimėtojams atiteko 1000 Lt, antrosios – 1700 Lt 
ir patiems geriausiems – net 3500 Lt. Prizus dalinome tik rų 
tikriausioje apdovanojimų ceremonijoje – su raudonu kili-
mu, gerais video ir bent pusšimčio konkurso dalyvių ir jų 
draugų, komisijos narių, verslininkų kompanijoje. 

Lauko socialinė reklama „Verslininkas mato 
kitaip“ apkeliavo 12 Lietuvos miestų
Rudenį pradėjome stotelių plakatų socialinę akciją. Atkreipė-
me dėmesį į tai, kad verslūs žmonės įžvelgia vertę ten, kur jos 
nemato kiti. Norinčius sužinoti daugiau plakatai atvedė į spe-
cialų projekto puslapį (llri.lt/iniciatyvos/ka-veikia-verslininkai), 
kur galima rasti aktualius tyrimus, knygas, straipsnius, laidas, 
komentarus ir kt. Socialinė akcija tęsiasi ir 2014-aisiais. 

Projektą remia „John Templeton Foundation“. Projekto part-
neriai iš Bulgarijos, Kirgizijos ir Gruzijos panašias iniciatyvas, 
skirtas pristatyti verslininko vaidmenį, įgyvendino savo šalyse.
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Bendruomenių lyderiams ir gyventojams siekiame parodyti, 
kad žmonės pajėgūs savimi ir artimaisiais pasirūpinti patys. 

Per metus apsilankėme Šiauliuose, Tauragėje, Alytuje, Pane-
vėžyje, Plungėje, Marijampolėje, Anykščiuose, Kauno rajone, 
Šakiuose ir Telšiuose. Kiekviename mieste susitikome tiek su 
savivaldybių atstovais, tiek su gyventojais, verslininkais ir ži-
niasklaida. Paskaitas vedėme ir kolegijose, mokyklose.  

Savivaldybėse aiškinome apie investicijų ir iniciatyvos svar-
bą, pristatėme naujausius LLRI atliekamo „Lietuvos savi-
valdybių indekso“ rezultatus. Su gyventojais ir žiniasklaida 
diskutavome apie ydingą socialinę sistemą, kuri skatina ne 
ieškoti būdų, kaip užsidirbti pačiam, o gyventi iš socialinės 
paramos. Tikime, kad bendromis pastangomis savivalda, 
verslas ir žmonės gali sukurti geresnę dabartį sau ir geresnę 
ateitį ateinančioms kartoms. 

Lietuvos savivaldybių indeksas 2013 – 100 
pasirodymų žiniasklaidoje
Trečią kartą paskelbėme „Lietuvos savivaldybių indeksą“. 
Tyrimas vertina,  kiek savivaldybėse yra užtikrinama žmo-
nių laisvė rinktis paslaugas ir jų tiekėją bei patiems imtis 
veiklos. Taip pat – kaip efektyviai panaudojami iš mokesčių 
surinkti pinigai. Tai labiausiai gyventojus, savivaldybes ir ži-
niasklaidą dominantis LLRI tyrimas. Indekso rezultatai vos 
per kelias dienas nuo pasirodymo buvo plačiai nušviečiami 
tiek nacionalinėje, tiek regioninėje žiniasklaidoje. 

Iš 7-ių miestų savivaldybių aukščiausiai įvertintas Klaipė-
dos miestas, o iš 53-ių ne miestų savivaldybių pirmoje vie-
toje – Kauno r. savivaldybė. Savivaldybės savo sprendimais 
gali tiek pagerinti, tiek pabloginti gyventojų ir verslo sąly-
gas. Dar kartą pabrėžėme, kad investicijos yra svarbus pro-
duktyvumo ir darbo užmokesčio augimo šaltinis. Statistika 
rodo, kad tose Lietuvos savivaldybėse, kuriose daugiau in-
vesticijų,  yra mažesnis nedarbas, gyventojai uždirba dau-
giau ir yra mažiau priklausomi nuo socialinių pašalpų.

Nuskaitykite kodą ir atsisiųskite indeksą
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Tauragės r., Kauno r., Panevėžio r., Plungės r., Telšių r., 
Anykščių r., Marijampolės, Alytaus ir Kauno miestų savi-
valdybėse LLRI ekspertai skaitė pranešimus ir diskutavo 
apie investicinę aplinką ir investuotojų pritraukimą. Pra-
nešimus apie investicijų pritraukimą, teritorijų planavimo 
problemas, bendradarbiavimą su privačiu sektoriumi, 
šešėlinės ekonomikos problemas skaitė LLRI prezidentas 
Žilvinas Šilėnas ir vyr. ekspertas Vytautas Žukauskas. Sa-
vivaldybes su „Lietuvos savivaldybių indekso“ rezultatais 
supažindino ekspertas Laurynas Rekašius. 

Socialinės paramos iššūkiai savivaldybėse 
LLRI ekspertė Kaetana Leontjeva susitikimuose su atsakin-
gais savivaldybių administracijos vadovais, socialinės pa-
ramos skyrių darbuotojais, seniūnais diskutavo apie socia-
linės rūpybos problemas. Kartu su socialinę paramą skirs-
tančiais darbuotojais siekėme atsakyti į klausimą, ką daryti, 
kad socialiai remtini asmenys įgautų paskatas dirbti, o ne 
gyventi iš pašalpų. Socialinės paramos skyrių darbuotojai 
dalinosi pilotinio paramos skirstymo projekto pamokomis 
ir diskutavo, kaip užtikrinti efektyvesnį paramos lėšų skirs-
tymą.

Susitikimuose su gyventojais diskutavome – 
kaip neatimti noro dirbti? 
Plungės, Tauragės, Alytaus, Panevėžio, Kauno viešosio-
se bibliotekose susitikome su gyventojais ir diskutavome 
apie socialinės paramos sistemos ištakas ir pasekmes, apie 
tai, kaip paremti neatimant iš žmogaus noro dirbti ir užsi-
dirbti pačiam. Su gyventojais diskutavo LLRI vyr. ekspertė 
Kaetana Leontjeva ir LLRI prezidentas Žilvinas Šilėnas. Min-
timis apie pagalbą artimui ir darbo prasmę Kaune ir Pane-
vėžyje dalinosi vysk. Kęstutis Kėvalas (Kauno arkivyskupija) 
ir kunigas Saulius Filipavičius (Troškūnų Švč. Trejybės pa-
rapija). Kiekviename mieste į susitikimus susirinkdavo apie 
50 gyventojų ir vietinės žiniasklaidos atstovų. 
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a 2013-aisiais artėjant Lietuvos pirmininkavimui Europos Są-
jungos (ES) Tarybai ir pirmininkavimo metu įsitraukėme į dis-
kusijas dėl ES, taigi ir Lietuvos, ateities. Koks Lietuvos intere-
sas ES Taryboje svarstomų klausimų spektre? Kokia Lietuvos 
pozicija dėl ekonominės ir pinigų sąjungos, bankų sąjungos 
ar tarpbankinių atsiskaitymų reguliavimo? Lietuvos pažanga 
ir ateitis priklauso ir nuo to, ar esame pasirengę domėtis mus 
paliesiančiais sprendimais ir kelti svarbiausius klausimus – ar 
tai teisinga, naudinga ir kas už tai sumokės?

Tarptautinėje konferencijoje apie ES ateitį – 
taupyti ar netaupyti?
Birželį Europos ir kitų šalių ekspertus ir valstybių pareigū-
nus, verslo ir akademinio pasaulio atstovus pakvietėme į 
tarptautinę konferenciją „Taupyti ar netaupyti?“. Aptarė-
me euro zonos krizę, diskutavome, ar vien biudžeto kon-
solidavimo politika išgelbės Europą. Pranešimus skaitė ir 
diskusijoje pasisakė svečiai iš užsienio R. Sally (European 
Centre for International Political Economy), T. Palmeris (Cato 
Institute, JAV), J. Fundas (Wall Street Journal, JAV) ir kiti. Prie 
diskusijų taip pat prisijungė Seimo nariai P. Auštrevičius ir 
R. Šimašius, N. Mačiulis (Swedbank), B. Gruževskis (Darbo 
ir socialinių tyrimų institutas). Konferenciją organizavome 
bendradarbiaudami su Austrian Economics Center.

Briuselyje pristatytoje LLRI studijoje – siūlymai 
ES biudžetą mažinti perpus
Perpus sumažinus, ES biudžetas išliktų funkcionalus, ska-
tintų ekonomikos augimą ir, svarbiausia, perpus sumažin-
tų naštą, tenkančią ES mokesčių mokėtojams. Kartu su vie-
šosios politikos centru New Direction Briuselyje pristatėme 
LLRI parengtą studiją „50:50 iki 2020-ųjų“. ES lyderiai kaip 
tik rinkosi Briuselyje į eilinį viršūnių susitikimą, kuriame 
antrą kartą bandė susitarti ir patvirtinti biudžetą ateinan-
tiems septyniems metams. Studijoje siūlėme atsisakyti 
Bendrųjų žemės ūkio ir žuvininkystės politikų ir 20 proc. 
apkarpyti lėšas, skiriamas ES administravimui, konkuren-
cingumo ir sanglaudos programoms.
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2013-aisiais ir toliau laikėmės pozicijos, kad siekis įsivesti 
eurą yra politiškai drausminantis faktorius, tačiau pabrė-
žėme, kad valstybės tikslas turėtų būti ne įsivesti eurą, o 
turėti stabilius pinigus. Stabiliam eurui visų pirma reikia 
atsakingos pinigų politikos. Antra – stabilios ir augančios 
Europos ekonomikos. Trečia  – atsakingų viešųjų finansų. 
Artėjant patvirtintai euro įsivedimo datai – 2015 m. – ir to-
liau raginsime politikus adekvačiai įvertinti riziką ir siekti 
stabilumo.

Tarptautinė konferencija – kodėl svarbu 
išsaugoti 4 ES laisves? 
Bendroji rinka – vienas pagrindinių ES tikslų, todėl gyvy-
biškai svarbu, kad keturios laisvės – laisvas prekių, paslau-
gų, kapitalo ir žmonių judėjimas – ir išliktų laisvėmis. Ar 
Europos pamatas tvirtas ir kas mūsų laukia? Tarptautinėje 
LLRI konferencijoje pranešimus skaitė ir diskusijose daly-
vavo ekonomikos ekspertai, atstovai iš pilietinių instituci-
jų iš visos Europos – prof. H. H. Gissurarsonas (Islandijos 
universitetas), prof. H. Bouillonas (New Direction, Belgija), 
J. Oravecas (Slovakijos verslininkų asociacija), P. Cleppe 
(Open Europe, Belgija), prof. R. Vilpišauskas (Vilniaus uni-
versitetas) ir kiti. Į konferenciją susirinko daugiau nei 100 
dalyvių, o pabaigoje buvo pasirašyta rezoliucija. Naujienų 
portalai delfi.lt, 15min.lt ir lrytas.lt, žurnalas „IQ“ iš konferen-
cijos dalyvių ėmė išskirtinius interviu apie ES problemas ir 
perspektyvas.  

„Liberal voices“ projektas – sutelkėme Europos 
„think tankus“
Subūrėme bendraminčių „think tankų“ tinklą. Kartu su Slo-
vakijos, Lenkijos, Čekijos, Bulgarijos, Vengrijos ir Vokietijos 
partneriais pasirūpinome, kad ES sprendimų priėmėjus pa-
siektų daugiau laisvos rinkos principais paremtų Europos 
ekonominių problemų sprendimų, įžvalgų. Europos Komi-
sijai teikėme savo pastabas ir pasiūlymus dėl skalūnų dujų 
ir kito netradicinio iškastinio kuro Europoje, tvarių pastatų, 
maisto sistemų tvarumo, Europos mokesčių mokėtojo ko-
dekso, klimato ir energetikos politikos.  
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ą Siekiame, kad Lietuva taptų mažiausių mokesčių tarifų šalimi 
bent jau Europoje, pagrindžiame mokesčių mažinimo būtiny-
bę. Kartu parodome subalansuoto biudžeto galimybę ir biu-
džeto išlaidų tikslingo ir taupaus naudojimo būdus.

LLRI ekspertė K. Leontjeva dalyvavo Vyriausybės 
sudarytoje mokesčių reformos darbo grupėje
Darbo grupės tikslas – reformuoti esamą mokesčių sis-
temą. Tarp gegužės mėn. darbo grupės pateiktų siūlymų 
buvo jau seniai LLRI siūlomas neapmokestinamojo pajamų 
dydžio (NPD) didinimas ir „lubų“ „Sodros“ įmokoms įvedi-
mas.  Tačiau ekspertė nepritarė kitų darbo grupės narių 
siūlymams apmokestinti palūkanas ir visas investicines 
pajamas – tai būtų žalinga žmonėms ir ekonomikai, o biu-
džetui neatneštų naudos. 

5 priežastys, kodėl „Sodros“ įmokų „lubos“ 
reikalingos Lietuvai
Į nuogąstavimus dėl galimų nuostolių ir neigiamų pasek-
mių viešiesiems finansams įvedus „Sodros“ įmokų „lubas“ 
atsakėme išsamia analize. Mūsų skaičiavimu, naujų darbo 
vietų ir augančio vartojimo dėka, praradimai viešiesiems fi-
nansams gali sudaryti vos 40–65 mln. litų. Pateikėme 5 ne-
nuginčijamus argumentus, kodėl jų reikia: 1. Teisingumas – 
„lubos“ taikomos išmokoms, bet ne įmokoms, 2. Daugiau 
aukštesnių atlyginimų, 3. Daugiau investicijų, 4. Paskatos 
grįžti į Lietuvą, 5. Pajamų legalizavimas ir mažesnės pas-
katos minimizuoti mokesčius. Analizę pristatėme atsakin-
goms institucijoms, Seimo nariams, žiniasklaidai. 

Mokesčių didinimas biudžetui kainuoja 
milijonus nesurinktų pajamų
Lietuvoje vis dažniau kalbama apie naujų mokesčių įve-
dimą. Todėl išnagrinėjome 2008–2012 m. įvykusius kelių 
mokesčių didinimo atvejus (atlyginimų apmokestinimas „So-
dros“ ir privalomojo sveikatos draudimo įmokomis, dividendų 
apmokestinimo padidinimas nuo 15 iki 26 proc. ir gyventojams 
priklausančio nekilnojamojo turto (NT) apmokestinimas NT 
mokesčiu). Įrodėme, kad valdžios atstovai neįvertina, kad 
padidinus mokesčius gali kristi mokesčių surinkimas, o į 
biudžetą – surinkta mažiau pajamų nei planuota. Rezultatus 
publikavome atskirame leidinyje „Faktai ir analizė“ ir prista-
tėme Seimo nariams, visuomenei ir žiniasklaidai.

Nuskaitykite kodą ir atsisiųskite analizę

Nuskaitykite kodą ir atsisiųskite analizę
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už valdžios išlaidas
Laisvės nuo mokesčių diena šiemet išaušo gegužės 15 d. – 
2 dienomis vėliau nei pernai. Šios dienos proga spaudos 
konferencijoje pristatėme simbolinį kasos kvitą už viešojo 
sektoriaus išlaidas kiekvienam šalies gyventojui. Paskai-
čiavome, kad 2013 m. visos viešojo sektoriaus išlaidos vie-
nam gyventojui vidutiniškai sudarys 14 734 litus. Lyginant 
su 2012 m., jos pabrango 566 litais. Laisvės nuo mokesčių 
diena yra simbolinė diena metuose, kai mokesčių mokėto-
jas nustoja dirbti viešajam sektoriui ir pradeda dirbti sau. Į 
laisvės nuo mokesčių šventę įsitraukė ir gyventojai, o kasos 
kvitas apskriejo visą žiniasklaidą.

Naujasis biudžetas – pavojingai toli nuo 
realybės
Atkreipėme Seimo narių ir visuomenės dėmesį, kad valsty-
bės biudžeto pajamų planas yra pernelyg optimistinis, o iš-
laidos (be ES lėšų) yra grėsmingai didinamos net 1,4 mlrd. 
litų. Numatytas 6 proc. dydžio išlaidų didinimas yra kone 
dvigubai spartesnis už prognozuojamą ekonomikos augi-
mą (3,4 proc.) ir yra drastiškiausias per visą 2008–2013 m. 
laikotarpį.   Tai reiškia tolimesnį valstybės skolos augimą 
ir sudaro prielaidas neefektyviai naudoti biudžeto lėšas. 
Siūlėme sumažinti PVM, akcizų ir pelno mokesčio pajamų 
planus. 

LLRI video apie mokesčius peržiūrėjo 2000 
žmonių
Dėl nenoro mokėti mokesčių ES biudžetui „trūksta“ penk-
tadalio pajamų, paskelbė Europos Komisija (EK) savo su-
kurtame vaizdo klipe „The Missing Part“. Mūsų nuomone, 
daug svarbiau, kiek trūksta žmogaus asmeniniam biudže-
tui sumokėjus mokesčius? Todėl savo EK klipo interpreta-
cijoje raginome atkreipti dėmesį į mokesčių vengimo prie-
žastis ir kovoti su priežastimis, o ne pasekmėmis. Taip pat 
besirūpinant mokesčių surinkimu į ES ar valstybės biudže-
tą nepamiršti pasirūpinti ir žmogaus asmeniniu biudžetu – 
kad ten liktų pakankamai pajamų. 

Nuskaitykite kodą ir žiūrėkite
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numeris – apie darbo rinkos šešėlį
LLRI atliekamas tyrimas parodė, kad 2012 m. į darbo rinkos 
šešėlį buvo įsitraukę bent penktadalis (22 proc.) Lietuvos 
gyventojų. Šalies gyventojų nuomone, dažniausiai žmo-
nės įsitraukia į darbo rinkos šešėlį dėl finansinės nelega-
laus darbo ir „vokelių“ naudos. Taip dar kartą atkreipėme 
valdžios dėmesį, kad darbo jėgos apmokestinimas bei le-
galaus darbo trūkumas žmonėms yra per didelė našta. 

Svarbu ir tai, kad dėl santykinai mažesnio produktyvumo 
ir darbo užmokesčio net ir kiek mažesnė mokesčių našta 
Lietuvoje nei, pavyzdžiui, Vokietijoje gyventojus slegia la-
biau. Ir atitinkamai vengdami tos naštos žmonės verčiau 
renkasi šešėlį. Darbo santykių apmokestinimas Lietuvoje 
siekia daugiau nei 40 proc., tai yra daugiau nei vidutiniškai 
visose ES šalyse. Tyrimą pristatėme žiniasklaidai, atsakin-
goms valstybinėms institucijoms. Pabrėžėme, kad ieškant 
būdų didinti žmonių pajamas ir gerinti gyvenimo kokybę, 
pirmiausia reikia galvoti ne apie didesnį apmokestinimą ar 
perskirstymą (kuris ir sukelia šešėlį), o apie darbo produk-
tyvumo didinimą, kurį užtikrinti gali tik didesnės įmonių 
investicijos.

Baltijos šalių apklausa: kontrabandos 
priežastys – aukšti mokesčiai ir žemas 
pragyvenimo lygis 
Kontrabanda ir nelegalių prekių vartojimas yra pateisi-
namas, taip mano didelė dalis lietuvių, latvių ir estų. Tai 
parodė jau antrą kartą mūsų atliekamas reprezentatyvus 
gyventojų nuomonės tyrimas visose trijose Baltijos ša-
lyse  – apklausti 3033 gyventojai. Išsiaiškinome, kad kas 
trečias lietuvis perka nelegalias cigaretes, degalus ir kurą. 
Baltijos šalių gyventojai sutarė, kad efektyviausia kovos su 
kontrabanda ir nelegalių prekių gamyba ir prekyba prie-
monė yra mokesčių (akcizų) mažinimas. Tyrimo rezultatus 
pristatėme ne tik Lietuvoje, bet ir specialioje spaudos kon-
ferencijoje Latvijoje. Abiejose šalyse tyrimo rezultatai buvo 
plačiai nušviesti žiniasklaidoje.

Nuskaitykite kodą ir žiūrėkite interviu

Nuskaitykite kodą ir skaitykite
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ekonomika ir mokesčiai”
Dėl kontrabandos ir nelegalių prekių Europos Sąjungos 
(ES) šalys netenka milijardų nesumokėtų mokesčių. Konfe-
rencija sutelkė politikus ir pareigūnus iš ES, taip pat Pasau-
lio muitinių organizacijos, Interpolo, Europolo atstovus, 
šešėlinės ekonomikos reiškinius studijuojančius akademi-
kus, kitų sričių ekspertus. Tarp konferencijos pranešėjų – 
prof. F. Schneideris, vienas žymiausių šių dienų šešėlinės 
ekonomikos tyrėjų, A. Šipavičius (Muitinės departamen-
tas), prof. L. Shelley (George Mason University, JAV), C. van 
Heuckelom (Europolas), dr. N. Mačiulis (Swedbank), S. Di 
Meo (Interpolas) ir kiti. Diskutuota ne tik apie šiandieninę 
situaciją, bet ir apie kovos su šešėline ekonomika priemo-
nes. Renginį organizavome kartu su  Tarptautiniu mokes-
čių ir investicijų centru (International Taxation and Inves-
tment Center).

Prezidentė susitiko su LLRI ir kitų 
nevyriausybinių organizacijų atstovais
Lietuvos Respublikos Prezidentė, minint Antikorupcijos 
dieną, susitiko su Lietuvos nevyriausybinių ir kitų organi-
zacijų, kovojančių su korupcija ir šešėline veikla, atstovais. 
„Šešėlis  – tai ne tik įstatymų nesilaikymas ar žmonių pa-
kantumas neteisėtai veiklai. Kalbant apie šešėlį pirmiausia 
reikia atskleisti ekonomines priežastis – kas žmones pastū-
mėja į šešėlį?“, – susitikime sakė LLRI vyr. ekspertas Vytau-
tas Žukauskas.

Grynųjų ribojimas sumažins ne šešėlį, o 
žmonių pasirinkimą
Atlikome ir pristatėme ES šalių šešėlinės ekonomikos ir 
atsiskaitymų negrynaisiais tendencijų analizę. Parodėme, 
kad Seimo svarstomas didesnių nei 10 tūkst. litų atsiskaity-
mų grynaisiais ribojimas nėra efektyvi priemonė kovojant 
su šešėline ekonomika. Ribojimas sumažintų pasirinkimą 
ir konkurenciją tarp atsiskaitymo priemonių, padidintų 
žmonių ir legaliai veikiančių verslų išlaidas mokėjimams. 
Rezultatus publikavome LLRI viešosios politikos analitinia-
me leidinyje „Faktai ir analizė“.

Nuskaitykite kodą ir atsisiųskite analizę
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kome prieš naujus veiklos suvaržymus ir parodome apriboji-
mus, kuriuos reikia kuo skubiau panaikinti.

Lankstus darbo santykių reguliavimas didina 
užimtumą
Išnagrinėjome ES šalių patirtį ir naujame LLRI analitiniame 
leidinyje „Faktai ir analizė“ parodėme, kad priemonės, ku-
rios turėtų užtikrinti darbo rinkos saugumą, praktikoje tik 
didina nedarbą. O esant lanksčiam darbo santykių regulia-
vimui pastebimas užimtumo augimas. Todėl Lietuva turėtų 
sekti Estijos pavyzdžiu  –  modernizuoti teisės aktus, šiuo 
metu itin apsunkinančius jaunimo ir bedarbių asmenų ga-
limybes dirbti. Analizė susilaukė ne tik Socialinės apsaugos 
ir darbo ministrės, bet ir žiniasklaidos dėmesio  – apie ES 
šalių kovos su nedarbu praktikas rašė naujienų agentūros 
ir dienraščiai, pvz., „Verslo žinios“. 

Lankstesni darbo santykiai – tik kosmetiniai 
pakeitimai, bet geriau nei nieko
2013-aisiais siekta atšaukti Darbo kodekso (DK) pakeiti-
mų projektą dėl, kaip skelbiama, pasikeitusių aplinkybių. 
Teikdami savo vertinamą Vyriausybės atstovams dar kar-
tą pabrėžėme, kad mažesni administraciniai reikalavimai 
nemažina darbuotojų teisių, bet palengvina įmonių admi-
nistracinę ir finansinę naštą. Terminuotų darbo sutarčių 
taikymas nuolatiniam darbui taip pat naudingas ir darbuo-
tojams, nes skatina darbdavius kurti darbo vietas. Gaila, 
kad Vyriausybė atmetė ir Seime šis didysis darbo kodeksą 
keičiantis įstatymų paketas nebuvo svarstytas. 

Rudenį Seimui buvo pateiktas darbo santykių adminis-
tracinę naštą mažinantis, kai kurių DK normų pakeitimo 
projektas, kurį aktyviai palaikėme žiniasklaidoje. Skaičiuo-
jama, jog įgyvendinus jo nuostatas, verslas sutaupys per 
26 mln. litų  – tiek pinigų buvo išleidžiama privalomiems 
atsiskaitymo lapeliams. 

Nuskaitykite kodą ir skaitykite interviu
Nuskaitykite kodą ir atsisiųskite analizę
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Vyriausybė siekė apsunkinti nepilnamečių galimybes dirb-
ti, pvz., įvesti privalomas 14 dienų nepertraukiamas atos-
togas vasaros atostogų metu. Dėl to kreipėmės su pasiūly-
mu naikinti moksleivių ir jų tėvų apsisprendimo galimybes 
ribojančius nutarimo straipsnius. Džiaugiamės, kad į kai 
kurias pastabas buvo atsižvelgta. Nors nepertraukiamų 
atostogų reikalavimas išliko, tačiau už jį nereikės mokėti 
darbdaviui. Nuosekliai pasisakome, jog valdžiai nereikėtų 
stengtis „apsaugoti“ žmones nuo darbo.

Lietuvos ekonomikos tyrimuose – ekonomikos 
prognozės ir MMA dilemos
Šiemet ne tik pateikėme alternatyvias ekonomikos prog-
nozes, bet ir kiekviename tyrime detaliai nagrinėjome po 
vieną aktualią temą. 32-ojo tyrimo papildoma tema – in-
vesticijos, produktyvumas ir darbo užmokestis. Tyrimo 
duomenimis, MMA padidėjimas 2013-aisiais lėmė lėtes-
nį nedarbo mažėjimą nei galėjo būti. Primename, kad 
2012-aisiais minimali mėnesinė alga (MMA) augo net 
dukart – iš pradžių iki 850 litų, o vėliau iki 1000 litų. Todėl 
2013-aisiais ypatingą dėmesį skyrėme parodyti, kad MMA 
kartelė kai kuriems gyventojams tiesiog užkerta kelią įsi-
darbinti ir kovai su nedarbu nepadeda.

31-ajame tyrime, atskirame skyriuje nagrinėjome Europos 
ekonomiką, Europos centrinio banko veiklą ir pinigų po-
litiką. Pabrėžėme, kad viena iš Europos centrinio banko 
svarbių neigiamų pinigų politikos pasekmių yra kainų au-
gimas, kurį sukelia nuolatos didėjantis pinigų kiekis. 

LLRI atliekamų Lietuvos ekonomikos tyrimų  rezultatai per 
metus žiniasklaidoje pasirodo apie 50 kartų, taip pat pri-
statomi valstybinėms institucijoms. Dar 1997 m. pradėta-
me tyrime prognozes teikia savo sričių ekspertai – verslų 
savininkai ir vadovai, ekonomikos, finansų analitikai. Šis 
tyrimas yra seniausias alternatyvios statistikos šaltinis, ku-
riame savo vertinimus pateikia tie, kurie aktyviai veikia rin-
koje ir turi naujausią informaciją. 
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2013-aisiais pasisakėme už žmogaus nuosavybės teises  ir 
kritikavome referendumą prieš žemės pardavimą užsienie-
čiams. Minėtas referendumas yra daug daugiau nei drau-
dimas parduoti žemę užsieniečiams. Numatyta, kad miškai 
žmonėms irgi negali priklausyti. Tik valdžiai. Referendumo 
palaikytojų buvome įvardinti kaip vieni aktyviausių kovo-
tojų prieš referendumą, vadinasi, esame vieni aktyviausių 
kovotojų už privačią asmens nuosavybę.

Teritorijų planavimo įstatymas – prisidėjome 
prie teigiamų poslinkių 
Pateikėme išsamią analizę, kodėl parengtas įstatymas ne-
apima esminės teritorijų planavimo sistemos ydos – nea-
titikimo tarp apribojimų naudotis nuosavybe bei pareigų 
masto, kurį savininkams sukuria teritorijų planavimas. Vis 
tik sutinkame, kad net ir maži pokyčiai – leidimas statyti 
be detaliojo plano, patogesnės teritorijų planavimo do-
kumentų keitimo taisyklės – sudarys palankesnes sąlygas  
verslo plėtrai ir gyventojams. 

Džiaugiamės, kad naujajame Teritorijų planavimo įstaty-
me apibrėžiant viešojo intereso sąvoką buvo atsižvelgta į 
mūsų teiktus pasiūlymus. Viešasis interesas teritorijų pla-
navime nuo šiol privalės būti aiškinamas ir kaip privačios 
nuosavybės teisių apsauga bei investicijų skatinimas. 

Būsimieji teisininkai esė konkurse nagrinėjo 
viešojo intereso pagrįstumą
Kartu su Europos studentų teisininkų asociacija (ELSA) 
surengėme jau tradicija tapusį esė konkursą „Ciceronas“. 
Teisės specialistai pastebi, kad daugėjant viešojo intereso 
bylų, vis dažniau kyla diskusijos, ar viešasis interesas gina-
mas pagrįstai. Konkursas sulaukė dalyvių tiek iš universite-
tų, tiek iš kolegijų. Darbus vertino Mykolo Romerio univer-
siteto dėstytojai dr. E. Klimas (LAWIN) ir prof. dr. R. Drakšas 
(„Tark Grunte Sutkiene“), prof. habil. dr. V. Nekrošius, LLRI 
prezidentas Ž. Šilėnas ir LLRI ekspertė R. Griguolaitė. Ge-
riausių darbų autoriai apdovanoti baigiamojoje konferen-
cijoje. Pasiruošimui organizuotas specialus seminaras su 
R. Šimašiumi ir E. Klimu. 
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2013-aisiais ir toliau aktyviai pasisakėme už privačią inicia-
tyvą energetikos sektoriuje, todėl ir sekdami skalūnų gavy-
bos klausimą kvietėme konstruktyviai diskusijai.  Priminė-
me, kad vertinant projekto naudą mums turėtų rūpėti ne 
dujų išgavimo technologija, o galutinis produktas, jo kaina 
ir prieinamumas. Tokią nuomonę dėl netradicinių anglia-
vandenilių gavybos pateikėme ir EK. Taip pat aktyviai kriti-
kavome siūlymus skalūnų dujoms taikyti nepagrįstai aukš-
tus, veiklą stabdančius gamtinių išteklių mokesčių tarifus.

SGD terminalas – teigiamų poslinkių yra
Pateikėme išsamų vertinimą dėl Suskystintųjų gamtinių 
dujų (SGD) terminalo įstatymo projekto.  Kai kurios nuosta-
tos pajudėjo tinkama linkme – bandoma sumažinti ir kitaip 
paskirstyti naštą vartotojams, atsirandančią dėl SGD termi-
nalo statybos. Tačiau išlieka esminė problema, t.y. galimai 
brangesnes gamtines dujas iš terminalo tam tikros įmonės 
privalės nupirkti, net jei kitur galėtų įsigyti pigiau. 

Įvykiai saulės energetikos sektoriuje
Valdžiai nustačius gana aukštus saulės energijos supirkimo 
tarifus padaugėjo žmonių, norinčių investuoti į saulės ener-
giją. Tikėtina, kad į stambesnius projektus, kuriems valstybė 
nuolat demonstruoja paramą (pvz., SGD terminalas, AE), 
žmonės investuotų dar labiau. Tai tik įrodo, kad į strateginius 
projektus įtraukti žmones reikia ne užkraunant jiems naštą, 
t.y. liepiant brangiau mokėti už energiją, o leidžiant inves-
tuoti. Saulės energijos istorija parodė ir dar vieną dalyką – 
valdžios sprendimai neprognozuojami. Valdžia galiausiai 
nusprendė, kad palankesnis tarifas galios ne visiems, o tik 
susitvarkiusiems dokumentus iki nustatytos datos. 

AE – kaina turi būti lemiamas veiksnys
Vyriausybė sudarė darbo grupę, kurios išvadų dėl naujos 
atominės elektrinės (AE) statybos pateikimas užsitęsė visus 
metus ir persikėlė į 2014-uosius. Ar Lietuva be AE – Lietu-
va be ateities? Ne. Bet tinkamai ir su verslo (o ne politine) 
logika įgyvendintas projektas gali tiekti energiją ir uždirb-
ti pelną. Nuosekliai laikomės pozicijos, kad toks požiūris į 
energetikos politiką yra didžiausia paslauga visuomenei, 
kurią gali atnešti politikai ir sprendimų priėmėjai.



20

St
eb

im
e 

va
ld

ži
ą

In
ic

iju
oj

am
e 

ek
on

om
ik

os
 r

ef
or

m
as

Siekiame grąžinti reformų dvasią ir tradiciją svarbiausiose 
žmogui gyvenimo srityse – švietimo, sveikatos, socialinės rū-
pybos ir kitose.

Pensijų kaupimo lėlių teatras
Šiemet aktyviai gynėme savarankišką pensijų kaupimą. 
Per pastaruosius penkerius metus įmokos į žmonių kau-
piamąsias pensijų sąskaitas buvo nukirptos tris kartus, nuo 
2011  m. turėjęs įsigalioti 5,5 proc. dydžio pervedimų lygis 
buvo atšauktas, o šiemet gyventojams liepta pasirinkti 
kaupti pagal naują tvarką. Džiugu, kad gyventojai savo pa-
sirinkimu parodė, jog labiau pasitiki savimi ir kaupimu, o ne 
valstybine „Sodros” sistema. Beveik 389 tūkst. gyventojų, 
kaupusių antros pakopos pensijų fonduose, nusprendė tau-
pymui skirti papildomas įmokas, taip pat gaunant biudžeto 
subsidiją. Vos 2 proc. žmonių nusprendė nebekaupti ir grįžo 
į „Sodrą“, likusieji nusprendė ir toliau taupyti tik tą dalį, kuri 
iš jų sumokėtų „Sodros“ įmokų yra pervedama į asmenines 
kaupiamąsias sąskaitas pensijų fonduose. Šiais metais akty-
viai pasisakėme ir prieš didesnį pensijų fondų reguliavimą.

LLRI atstovai taip pat susitiko su socialinės apsaugos ir dar-
bo ministre. Susitikimo metu atkreipėme ministrės dėmesį 
į pensijų kaupimo problematiką ir „Sodros“ įmokų „lubų“ 
nebuvimą. Sutarėme, kad ir toliau teiksime konstruktyvius 
siūlymus opioms problemoms spręsti.

PSD diferencijavimas – geri norai, blogos 
priemonės
Vis dažniau pasigirsta siūlymų privalomo sveikatos draudi-
mo (PSD) įmokas diferencijuoti atsižvelgiant į žmonių gy-
venseną ir mitybą. Reaguodami į tokias tendencijas, LLRI 
viešosios politikos analitiniame leidinyje „Faktai ir analizė“ 
pateikėme detalią situacijos analizę. Šio pasiūlymo įgy-
vendinimas yra sunkiai įmanomas, o įgyvendintas turėtų 
daug neigiamų pasekmių: pažeistų Konstitucijos saugomą 
žmonių privatumą ir orumą arba būtų visiškai neefektyvus 
ir sukurtų prielaidas korupcijos plėtrai. Su rezultatais su-
pažindinome Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos atstovus ir kitas atsakingas institucijas. 

Nuskaitykite kodą ir skaitykite straipsnį

Nuskaitykite kodą ir atsisiųskite analizę
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Sveikatos apsaugos sistemoje gali veikti ir 
valstybės, ir privačios įstaigos
2013-aisiais stojome į kovą už privatų sektorių sveikatos 
sistemoje. Valdžiai užsimojus riboti privačių sveikatos įs-
taigų steigimąsi, Sveikatos apsaugos ministerijai ir kitoms 
institucijoms teikėme išsamų vertinimą, kad tokie žingsniai 
pirmiausia pažeistų Sveikatos apsaugos įstatymo ginamų 
žmonių – pacientų – interesus. Priminėme – Konstitucinis 
Teismas aiškiai ir vienareikšmiškai pasakė, kad privačios 
asmens sveikatos priežiūros įstaigos gali veikti, o jose besi-
gydantys žmonės už paslaugas gali apmokėti iš PSDF lėšų. 

Už savanorišką papildomą sveikatos draudimą
Kartu su pacientų, medikų visuomeninėmis organizacijo-
mis raginome įteisinti savanorišką papildomą draudimą. 
Visuomenei, valdžios institucijoms ir politinėms partijoms 
adresuotame kreipimesi pasisakėme už tai, kad būtų su-
darytos sąlygos gyventojams patiems primokėti už jų gau-
namas sveikatos priežiūros paslaugas. Raginame valdžią 
pripažinti, kad finansuoti paslaugas Privalomojo sveikatos 
draudimo lėšomis nepavyksta (lėšų paprasčiausiai nepa-
kanka), ir priimti atitinkamus sprendimus. 

Siūlomi Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimai: 
mažiau pasirinkimo, konkurencijos ir kokybės
2013-aisiais siūlyta suteikti Švietimo ministerijai teisę ir 
pareigą nustatyti maksimalų valstybės finansuojamų į pir-
mą kursą priimamų studentų skaičių kiekvienai aukštajai 
mokyklai. Tokius siūlymus vertinome kaip žalingus kon-
kurencijai aukštojo mokslo sistemoje, studento pasirinki-
mui, studijų kokybei. Savo pastabas pateikėme Švietimo ir 
mokslo ministerijai, Seimo nariams. Nuolat informuojame 
visuomenę apie konkurencijos švietimo sistemoje svarbą 
ir žalingus žingsnius konkurencijos mažinimo link. 
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a LLRI žiniasklaidoje 
LLRI šalies ekonominių ir socialinių aktualijų ir problemų verti-
nimai, ekspertų komentarai Lietuvos žiniasklaidoje – televizi-
joje, radijuje, naujienų portaluose ir spaudoje – pasirodė apie 
2000 kartų. Daugiau nei tūkstantis šių paminėjimų įvyksta 
žurnalistų iniciatyva – žiniasklaidos atstovams svarbi LLRI po-
zicija šalies ekonomikos klausimais. Kiti pasirodo mūsų pačių 
iniciatyva – rašome nuomones ir komentarus, organizuojame 
žiniasklaidai atviras konferencijas ir kitus renginius, ekspertai 
aktyviai dalyvauja konferencijose, darbo grupėse. 

Spaudoje reguliariai ekspertų nuomonės publikuojamos 
„Verslo žinių“ rubrikoje „Mūsų nuomonė“, žurnale „IQ“, „Lie-
tuvos žinių“ ir „Veido“ puslapiuose. Esame vieni aktyviausių 
komentatorių ir internetinėje erdvėje – reguliariai rašome 
komentarus didžiausiems naujienų portalams. 

LLRI socialiniuose tinkluose – auginame 
„Facebooko“ auditoriją
Per metus prie LLRI „Facebook“ puslapio prisijungė net 
1000 naujų skaitytojų. Čia ne tik komentuojame kasdie-
nes aktualijas, dalinamės vertinimais ir infografikais, bet ir 
kviečiame dalyvauti mūsų organizuojamuose renginiuose. 
Savo „YouTube“ kanale talpinome kvietimus į diskusijas, 
skirtas moksleivių ekonomikos kursų dalyviams. Pradėjo-
me talpinti laidų siužetus, kuriuose dalyvavo LLRI eksper-
tai. Populiariausias šiemet buvo LLRI video apie mokesčius, 
peržiūrėtas daugiau nei 2000 kartų. 

LLRI atnaujino savo tinklalapį
2013-aisiais atnaujinome LLRI tinklalapį. Per mėnesį mūsų 
puslapyje apsilankoma apie 40 tūkst. kartų. Į naująjį tinkla-
lapį persikėlė ir tinklaraštis – čia ekspertai paskelbė apie 50 
įrašų. Juose paprasčiau, trumpiau, asmeniškiau apžvelgė 
tai, kas vyksta ekonomikos pasaulyje. Šį neformalų žvilgsnį 
dažnai cituoja ar perspausdina ir šalies naujienų portalai. 

LLRI naujienlaiškis
Atnaujinome ir savaitinį LLRI naujienlaiškį. Jį galima užsipre-
numeruoti llri.lt ir kiekvieną penktadienį Jus pasieks svar-
biausi LLRI ekspertų vertinimai, kvietimai į LLRI renginius.

Turite klausimų?  
Rašykite Vidmantei Čižienei  

vidmante@llri.lt  
Vidmantė institute atsakinga  

už komunikaciją. 
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sklaidos?
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 at-
sakomybę. Kiekvieno žmogaus ir bendruomenių interesai 
geriausiai realizuojami, kai kiekvienas iš mūsų turi ir nau-
dojasi galimybe be privilegijų ir ribojimų siekti savo tikslų, 
o ne laukia ir pasitelkia valstybės aparatą. Todėl finansinė 
nepriklausomybė yra esminė sąlyga mūsų misijai įgyven-
dinti – lėšas savo darbams telkiame iš privačių šaltinių. 

Kiekvieno net ir nedidelė parama mums yra labai svarbi – 
prie laisvarinkiškų idėjų sklaidos galite prisidėti:
•	 pervesdami	savo	paramą	per	įmonę	ir	tapti	mūsų	„Rė-

mėjų kolegijos“ nariais vieneriems metams;
•	 bendraminčius	 kasmet	 kviečiame	 skirti	 2	 proc.	 nuo	

gyventojų pajamų mokesčio arba paremti kita nori-
ma suma.

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

Daugiau apie paramą LLRI skaitykite mūsų tinklalapyje 
www.llri.lt/prisidekite

Turite klausimų?  
Parašykite mums bendru el. paštu LLRI@llri.lt arba pa-

skambinkite tel. Vilniuje (8 5) 250 02 80.

Arba tiesiogiai susisiekite su LLRI viceprezidente Edita 
Maslauskaite edita@llri.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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