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Kviečiame visus studentus dalyvauti esė konkurse 

„Laisvės studijos“ 
 
Šių metų rašinių konkurso tema - konkurencija. 
 
Institutas laukia darbų iki dešimties puslapių siūloma arba 
pačių sugalvota tema. Siūlomos darbų temos: 
 
- Šiandieninės konkurencijos politikos kritika iš austrų 
ekonominės mokyklos perspektyvos; 
- Konkurencija kaip supančio pasaulio duotybė pagal 
Friedrich A. Hayek ir Liudvig von Mises; 
- Monopolinės kainos atsiradimo klausimas pagal Liudvig von 
Mises ir Murray N. Rothbard;  
-  Intelektinės nuosavybės apsauga ir konkurencija.  
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LLRI įvertino ICC LIETUVA 
 

 
 

Už aktyvias pastangas, atvirą dialogą, atstovaujant 
ir ginant rinkos principus, ilgametį ir dalykišką 

bendradarbiavimą su Lietuvos verslo 
konfederacija | ICC Lietuva, verslo ekonominių 

interesų svarbos supratimą ir vertinimą, 
lygiavertės ir abipusiai naudingos partnerystės 
skatinimą, už nuoseklius darbus ir pasiektus 

rezultatus tobulinant teisinę bazę 2010 m. kovo 3 
d. LLRI prezidentei Rūtai Vainienei įteiktas ICC 

Lietuva garbės ženklas.  

 

 
 

Kviečiame susipažinti su 
LLRI 2009 metų ataskaita  

 
 

 
Kviečiame Jus prisidėti prie LLRI darbų ir kartu su mumis 
skleisti ir įgyvendinti laisvosios rinkos idėjas.  
 
Dabar tai galite padaryti pačiu paprasčiausiu ir Jums nieko 
nekainuojančiu būdu – skirdami savo 2 proc. GPM Institutui. 
 
Visos institutui skirtos 2 proc. GPM lėšos šiais metais bus 
panaudotos padėti moksleiviams įgyti ir plėsti ekonomines 
žinias.  
 

AČIŪ, KAD PRISIDEDATE PRIE MŪSŲ MISIJOS 
ĮGYVENDINIMO. JŪSŲ PARAMA MUMS LABAI SVARBI 

IR REIKALINGA.
 

 

http://www.lrinka.lt/index.php/temos/mokome_ekonomikos/ese_konkursas_laisves_studijos/5106
http://www.lrinka.lt/index.php/meniu/tapk_llri_remeju/skirk_2_proc_llri/5173
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25-asis Lietuvos ekonomikos tyrimas 2009/2010  

Vasario mėn. LLRI pristatė Lietuvos ekonomikos tyrimą. 
Tyrimo duomenimis, šiais metais Lietuvos laukia dar 
didesnė šešėlinės ekonomikos dalis, augantis nedarbo 
lygis, sumažėjusios žmonių gaunamos pajamos. Nors 2009 
reguliavimo našta išaugo, vilties, anot LLRI ekspertų, teikia 
atsigaunančios užsienio rinkos, didėsiantis eksportas, 
gerėjantys įmonių finansiniai rodikliai.

25- asis Lietuvos ekonomikos tyrimas rodo, kad rinkos dalyviai 
nusiteikę šiek tiek optimistiškiau nei prieš pusę metų. Geresni 
daugelio ekonominių rodiklių vertinimai ir prognozės lyginant su 
tyrimu, atliktu 2009 m. rugsėjo mėn. Tačiau optimizmas labai 
nuosaikus. 2009 m. Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP) 
sumenko 14,5 proc. Prognozuojama, kad 2010 m. ekonomikos 
kritimas sulėtės, BVP sumažės dar 1 proc. Tai rodo, kad 
Lietuvos ekonomika šiais metais stabilizuosis, tačiau augti 
nepradės ir pagal sukuriamą BVP 2010 m. liks beveik tokioje pat 
padėtyje.  

Vienas blogiausiai įvertintų rodiklių yra nedarbo lygis - manoma, 
kad nedarbas 2009 m. siekė 15 proc., o 2010 m. nedarbas 
išaugs iki 17 proc. Tyrimo dalyvių buvo klausiama, dėl kokių 
priežasčių 2009 m. buvę bedarbiai negalėjo rasti darbo. Ekspertų 
vertinimu, nepalanki ekonominė padėtis lėmė 65 proc. 
bedarbystės, dėl per aukštos minimalios algos bei griežto darbo 
santykių reguliavimo darbo susirasti negalėjo 15 proc. bedarbių, 
dar  20 proc. lėmė nenoras dirbti, motyvacijos nebuvimas, 
kvalifikacijos ir patirties stoka, per dideli darbą norinčių susirasti 
žmonių lūkesčiai. 
 

 

Šalia nedarbo lygio ir toliau labai aktualia tema išlieka šešėlinės 
ekonomikos dalis. Tyrimą rengęs LLRI ekspertas Vytautas 
Žukauskas sako, kad tyrimo duomenimis, 2010 m. šešėlinė 
ekonomika pasieks apie 27 proc. BVP. Bent dalį savo veiklos 
šešėlyje 2009 m. vykdė 37 proc. ūkio vienetų, manoma, kad 
2010 m. ši dalis sieks 42 proc.  

TYRIMAI IR VERTINIMAI 

 
LLRI tyrimo duomenimis, 2009 m. mokesčių našta siekė net 37 
proc. BVP, tai reiškia rekordišką 5 proc. punktų mokesčių naštos 
padidėjimą lyginant su 2008  metais. Rinkos dalyvių prognozėmis 
mokesčių našta ir toliau augs. Manoma, kad 2010 m. ji sieks 38 
proc. Rinkos dalyvių vertinimu, reguliavimo našta verslui 2009 m. 
padidėjo beveik dešimtadaliu (apie 8 proc.). 
 

 
 
Nedarbo lygis Lietuvoje pasiklydo tarp 13 ir 18 
procentų 
 

Kovo 4 d. portalas Lrytas.lt publikavo LLRI eksperto 
Vytauto Žukausko komentarą apie nedarbo lygio 
skaičiavimo netikslumus.  

Į akis krenta pakankamai didelis skirtumas tarp registruoto 
nedarbo lygio ir nedarbo lygio apklausos duomenimis. Statistikos 
departamento pateikiamas nedarbo lygis visuomet lenkia Darbo 
biržos pateikiamą nedarbo lygį. 2009 m. jis buvo vidutiniškai 4,3 
proc. didesnis. Metų pradžioje vieno šaltinio duomenimis 
nedarbas siekė 12 procentų, kito – tik 7 procentus.  
  
Šis skirtumas atsiranda dėl keleto priežasčių. Darbo biržoje 
registruojasi ne visi darbo neturintys asmenys, o Statistikos 
departamentas šiuos neįregistruotus bedarbius savo tyrime 
apčiuopia gyventojų užimtumo tyrimuose. Todėl faktiškai Darbo 
biržoje užsiregistravusių bedarbių skaičius visuomet būna 
mažesnis už tą, kuris gaunamas pagal Statistikos departamento 
gyventojų užimtumo tyrimo duomenis. Būtina turėti galvoje, jog 
šiame tyrime Statistikos departamentas apklausia tik mažiau nei 
procentą šalies gyventojų. 
 
Stebina ne tai, o milžiniškas skirtumas tarp šių skaičių. Nors 
pagal (Statistikos departamento) gyventojų užimtumo tyrimo 
duomenis darbo jėga 2009 m. vidutiniškai sudarė apie milijoną 
641 tūkst. žmonių, Darbo biržos naudojamas darbingo amžiaus 
žmonių skaičius buvo net 2 milijonai 151 tūkst. žmonių, t.y. 
daugiau nei puse milijono daugiau. Taigi, Darbo biržos 
duomenimis nedarbo lygis mažesnis yra ne tik dėl to, jog 
registruojasi ne visi bedarbiai, bet dar ir dėl to, jog jų naudojamas 
darbo jėgos apibrėžimas yra daug platesnis nei Statistikos 
departamento.  
  
Kodėl šios plonybės tokios svarbios? Todėl, kad jos parodo 
oficialiosios statistikos subjektyvumą ir netikslumą. Jei 
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apskaičiuotumėme nedarbo lygį, vasario 1-ąją pagal Darbo 
biržoje registruotų bedarbių skaičių, tačiau naudodamiesi ne 
darbingo amžiaus žmonių skaičiumi (kaip dabar), o darbo jėgos 
pagal gyventojų užimtumo tyrimo duomenis skaičiumi, nedarbą 
gautume ne 13,3 proc., kaip skelbia Darbo birža, o 18 procentų. 
Štai jums ir manipuliavimo galimybė. 
 
Išsamų komentarą skaitykite čia. 
 

Lietuvos ekonominė laisvė: žemyn tempia darbo 
santykiai, mokesčiai bei valdžios išlaidos 
 
Sausio 20 d. išplatintas pranešimas spaudai apie naujausius 
tyrimų organizacijos The Heritage Foundation ir The Wall 
Street Journal sudaromo Ekonominės laisvės indekso 
rodiklius. 2010 Lietuva įvertinta 70,3 balo iš 100 ir jai skirta 
29-oji vieta iš 184 vertintų pasaulio valstybių. Lyginant su 
2009 m. indeksu, Lietuvos vertinimas pagerėjo vos per 0,3 
balo iš šimto. Praeitų metų indekse Lietuva buvo 30 vietoje. 
 
Pagal ekonominę laisvę vis dar lenkiame pasaulio bei regiono 
vidurkį (Europoje esame įvertinti 15-oje vietoje iš 43 šalių). 
Tačiau jei vertintumėme indeksą lygindami duomenis nuo 2004 
metų, Ekonominės laisvės vertinimo tendencijos nuosekliai 
blogėja. 1998 m. Lietuva pralenkė pasaulio vidurkį ir iki pat 2004 
metų šalies vertinimas Ekonominės laisvės indekse sparčiai 
gerėjo. Tačiau nuo 2004 m., kuomet Lietuva per 
nepriklausomybės laikotarpį buvo įvertinta geriausiai (72,4 balai), 
ekonominės laisvės vertinimas blogėjo, po truputį smukdamas ir 
artėdamas prie pasaulio vidurkio. Ši tendencija turėtų būti 
vertinama kaip pavojaus ženklas. 
 
Labiausiai pagal 2010 metų Ekonominės laisvės indeksą 
Lietuvoje pagerėjo investavimo laisvės (5 balais nuo 70 iki 75) 
bei nuosavybės apsaugos (5 balais nuo 50 iki 55) vertinimas, 
labiausiai pablogėjo - pinigų stabilumo bei kainų kontrolės (per 5 
balus nuo 70,8 iki 75,8), bei laisvės nuo mokesčių (per 3 balus 
84,6 iki 87,6) vertinimas. 
 
Ypač neraminantys indekso komponentai, kuriuose labiausiai 
atsiliekame nuo pasaulio vidurkio. Visų pirma, tai darbo santykių 
reguliavimas (nuo pasaulio vidurkio atsiliekame 3,5 balais, 
Lietuva 58,5, pasaulio vidurkis – 62,1) bei valdžios išlaidos nuo 
BVP. Darbo santykių reguliavimo atlaisvinimas bei valdžios 
išlaidų mažinimas turėtų būti svarbiausios darbų kryptys ne tik 
gerinant Lietuvos vertinimą ekonominės laisvės indeksuose, 
tačiau ir siekiant Lietuvos žmonių ekonominės gerovės. 
 
Feniksai ir tyčinis bankrotas 
 
LLRI eksperto Vytauto Žukausko komentaras savaitraštyje 
„Atgimimas“. Autorius teigia, kad tarp dažnai minimų tyčinio 
bankroto, skolininko nesąžiningumo, „fenikso sindromo“ 
priežasčių yra ir giluminės tokių neleistinų įmonių veiksmų 
priežastys. Kodėl įmanoma tokia iš pirmo žvilgsnio atrodanti 
keista situacija, kuomet įmonės vadovas nusprendžia 
sąmoningai vesti įmonę prie bankroto ir kenkti savo 
kreditoriams? 
 
Į šį klausimą galima atsakyti ieškant, kokiose įmonėse tokių 
reiškinių niekada nebūna. Tyčinio bankroto, nesąžiningų veiksmų 
su kreditoriais išvaistant ar perleidžiant įmonės turtą negali būti 
neribotos civilinės atsakomybės, individualiose įmonėse, tose, 
kuriose įmonės savininkas už įmonės skolas atsako ne tik 
įmonės, tačiau ir savo asmeniniu turtu. Individualios įmonės 
savininkas niekuomet nenorės sąmoningai kenkti savo įmonei, 
nes už ją yra atsakingas „savo kailiu“, rizikuoja ne tik įmonės, bet 
ir savo asmeniniu turtu. Todėl individualios įmonės savininkas 
neturės motyvo švaistyti ar pusvelčiui parduoti įmonės turto, nes 

įmonės kreditoriai savo skolas gali nukreipti į savininko asmeninį 
turtą. 
 
Tyčinis bankrotas, „fenikso sindromas“ yra neišvengiama ribotos 
įmonių atsakomybės pasekmė. Tol, kol manoma, kad ribota 
įmonių atsakomybė yra reikalinga (pvz., verslumo skatinimo 
sumetimais), tol įmonių vadovai turės motyvų imtis įstatymais 
draudžiamų veiksmų. Panaši situacija būtų ir įgyvendinus fizinių 
asmenų bankrotą. Nustačius sąlygas, kurioms esant fizinis 
asmuo galėtų bankrutuoti, daliai fizinių asmenų atsirastų motyvas 
sąmoningai bloginti savo finansinę padėtį, negerinto jos (kuomet 
ji yra prasta) arba vaizduoti savo finansinę padėtį blogesnę, nei 
yra iš tikro (pvz. perleidžiant turtą kitiems asmenims), kad atitiktų 
bankrotui reikalingas sąlygas ir galėtų nusimesti nuo pečių 
turimus įsipareigojimus. Kad tuo būtų galima įsitikinti, nebūtina 
įvesti fizinio asmenų bankroto, tai jau vyksta su juridinių asmenų 
bankrotu. Be to juridinių asmenų bankroto egzistavimas nėra 
jokia priežastis įvesti ir fizinių asmenų bankrotą, turint omenyje jo 
neigiamas pasekmes (pvz. galimybę piktnaudžiauti, skolinimosi 
kainos augimą). 
 
Visą komentarą rasite čia. 
 

Nusikalsti provokuojantys įstatymai 
 
Sausio 15 d. LLRI prezidentės Rūtos Vainienės komentaras 
per Lietuvos radiją. Greitai visiems nebeužteks kalėjimų: 
motinoms, kurios sukčiauja, pasididindamos algas, kad gautų 
didesnes motinystės pašalpas; dainininkei, kuri bando pasisavinti 
Europos Sąjungos (ES) pinigus; darbdaviams, kurie moka algas 
vokeliuose; "feniksams", kurie atgyja iš pelenų, ir t.t. Absoliučios 
daugumos mano paminėtų nusikaltimų nebūtų, jei tokių poelgių 
neprovokuotų... įstatymai. 
 
Asmeninė atsakomybė už įstatymo laikymąsi, žinoma, turi būti. 
Pagal įstatymą gyventi saugiau ir ramiau, tai neabejotina vertybė. 
Tačiau vertinant žmonių poelgius, būtina atsižvelgti ir į įstatymo 
nuostatų proporcingumą ir adekvatumą gyvenimo situacijoms.  
 
Kuo įstatymas labiau provokuojantis, tuo didesnė turi būti 
tolerancija žmonių elgesiui, tuo greičiau jį būtina pakeisti, o ne 
kuo daugiau žmonių nubausti. Kuo arčiau natūralios tradicijos yra 
įstatymas, tuo jis veiksmingesnis. Ne vištos ir kiaušinio 
klausimas, kas pirmiau turi pasikeisti. Ar žmonės turi tapti 
geresni, kad nepiktnaudžiautų blogais įstatymais, ar įstatymai turi 
tapti adekvatesni žmogaus prigimčiai, kad neprovokuotų jo 
piktnaudžiauti? 
 
Kadangi įstatymus kuria tie patys netobuli žmonės, leiskime ir 
jiems suklysti, bet reikalaukime nedelsiant taisyti klaidas ir 
naikinti provokacijas pačiuose įstatymuose.  
 
Visas komentaras LLRI puslapyje. 
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› Valstybinio socialinio draudimo sistemai būtina 
permaina

Sausio mėnesį LLRI visuomenei ir valdžios atstovams pristatė 
išsamią Valstybinio socialinio draudimo, valstybinių pensijų ir 
sveikatos draudimo sistemų permainos KONCEPCIJĄ. 
 
Priežastis, kodėl šią sistemą reikia keisti, LLRI siūlomą keitimo 
būdą galite rasti Instituto puslapyje. Jūsų dėmesiui pateikiame 
LLRI prezidentės Rūtos Vainienės interviu leidinyje „Ūkininko 
patarėjas“ „Draudimas ir šalpa – nuodingas kokteilis“. Kalbina 
korespondentė Aldona Svirbutavičiūtė. 
  
- Jau senokai bebuvo kilusi tokia diskusijų audra, kokios 
sulaukė jūsų instituto pateikta Valstybinio socialinio 
draudimo, valstybinių pensijų ir sveikatos draudimo sistemų 
permainos koncepcija. Kaip manote, kodėl šie siūlymai 
atsidūrė aršios kritikos smaigalyje? 
  
- Tai labai jautri, visus be išimties liečianti tema. Stiprus ir itin 
grynas mūsų pasiūlymas rėžia ausį prie kompromisų įpratusiems 
žmonėms. Sunku išgirsti tiesą. Kai kuriems politikams 
nepriimtinas ir pasiūlymo turinys, nes po reformos jie netektų 
patogaus politinio įrankio, manipuliuojant rinkėjais. Perfrazuojant 
A. Šopenhauerį, kiekviena didi idėja iki jos pripažinimo įveikia tris 
etapus. Pirmajame etape idėja atmetama, antrajame iš jos 
juokiamasi, o trečiajame ji laikoma savaime suprantama. 
  

 
 
- Regis, niekas neginčija jūsų siūlymų pradžių pradžios, kad 
valstybinio socialinio draudimo sistemai būtinos permainos, 
tačiau prieštaraujama dėl pateikiamų argumentų, kodėl 
reikalingos permainos. Vien todėl, kad „Sodra“, kaip kadaise 
lietuvaičių mylėtas „Sekundės“ bankas bankrutuoja? 
  
- Panaikinkime „Sodros“ įmokų privalomumą ir pamatysime 
tikrąją lietuvaičių meilę „Sodrai“. Kartų konfliktas bujoja „Sodros“ 
sistemoje, o solidarumas yra prievartinis. Sodros finansiniai 
sunkumai užprogramuoti ir atsikartos. Jie kyla iš finansiškai 
ydingos sistemos, kuri be kita ko prasilenkia su morale ir artimo 
meile. Patobulinimai esamos sistemos ribose neišspręs nei 
finansinių, nei kartų konflikto problemų.  
  
- Sociologinės apklausos rodo, kad „Sodra“, kaip valstybine 
institucija, nepaisant jos patiriamų sunkumų pasitiki 
dauguma piliečių. Jie jaučiasi saugiai, visą darbingą 
gyvenimą dalyvaudami „Sodros“ sistemoje mokant įmokas, 

o vėliau, užbaigus darbo karjerą gaunant išmokas. Kas gali 
norėti keisti nusistojusius santykius ir ryžtis revoliucingoms 
permainoms, stokojančioms ir stabilumo, ir garantijų? 

EKONOMIKOS REFORMOS 

  
Tinklalapyje VZ.LT į klausimą, „Ar pritariate Lietuvos laisvosios 
rinkos instituto siūlymui "Sodrą" ilgainiui naikinti, o socialinėms 
reikmėms kaupti bei draustis privačiai?“ net 59 proc. respondentų 
atsakė, kad pritaria. Nors tai nereprezentatyvi apklausa, bet 
iškalbinga, nes joje sudalyvavo itin daug žmonių – apie 1400. 
Manau, kad kiekvienas, kuris žino tikrą informaciją apie Sodrą, 
negali nepritarti mūsų pasiūlytai krypčiai. Net ir Sodros išmokų 
gavėjai neturėtų priešintis permainai, nes siūlome įvykdyti visus 
prisiimtus įsipareigojimus iki galo. Mes siūlome daugiau 
stabilumo ir garantijų, nes senatvei sukaupti pinigai bus, o ne bus 
pravalgyti. Ir tai nebus kokie „virtualūs pinigai virtualioje 
sąskaitoje“. Gali ateiti diena, kai iš virtualios sąskaitos bus galima 
mokėti tik virtualius litus. 
  
- Jūsų koncepcija perša išvadą, kad po kardinalios reformos, 
diegiamos tris keturis dešimtmečius, „Sodra“ numirtų sava 
mirtimi – tokios institucijos nebereikėtų. Kaip manote, ar 
pakaks tų dešimtmečių pakeisti žmonių mąstymą, išugdant 
jų pasitikėjimą privačiais pensijų kaupimo fondais? 
  
- Permainos finansinė našta tektų dabartiniams dirbantiesiems, 
kurie jau dabar pasirinkę dalį Sodros įmokų kaupti privačiuose 
fonduose. Jų yra apie milijoną. Esu tikra, kad jiems geriau 
finansuoti permainą, nei kiaurą maišą. Gali būti, kad kai kam 
pensijų fondai neatrodys priimtina alternatyva Sodrai. Tačiau 
dabar taip pat yra labai daug žmonų, kuriems nepriimtina Sodra, 
tačiau jie priversti tokioje sistemoje dalyvauti. Būtent todėl 
manau, kad geriausia būtų netaikyti jokių prievartinių schemų. 
Siūlomas privalomas kaupimas yra reveransas politikams, kurie į 
bet kokias savanoriškas sistemas reaguoja visiško atmetimo 
būdu. O kad pajamoms senatvėje užtikrinti tinka tik kaupimas 
(pavadinkime jį socialiniu kaupimu), o ne kvazidraudimas, tai jau 
ekonominės argumentacijos reikalas. 
 

 
  
- Ar jūs nemanote, kad siūlymai „Sodros“ pertvarkai turėtų 
sekti po to, kai bus pradėta uoliai vykdyti ūkio atgaivinimo 
koncepcija, kurios nėra? Kai bus paskaičiuota, kur ir kiek 
galės uždirbti statistinis darbuotojas? Kai bent dešimtmečiui 
į priekį žinosime valstybės išgyvenimo ir žmonių gyvenimo 
perspektyvas, pagrįstas kaip ir jūsų koncepcijoje bent 
minimaliais skaičiavimais?  
  
- Negalima reformų sieti su jokiomis išankstinėmis sąlygomis, 
strategijomis, ar jų įgyvendinimu, ar tam tikru pajamų lygiu. 
Priešingai, permainos ir daromos tam, kad pajamos augtų. 
Priešingu atveju užsidarysime rate. 
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- Ar įmanoma apsidrausti nuo senatvės? Tikriausiai ne. Ir 
dabar žmonės moka didžiules socialinio draudimo įmokas. 
Pasak jūsų, bendras tokių mokesčių tarifas sudaro net 40,7 
proc. Kas pasikeistų, jei šie mokesčiai tekėtų į privačius 
kaupimo fondus ar bendroves? Kodėl tokios įmokos būtų 
teisinė garantija mūsų turtingai senatvei, o šiandienos 
įmokos to neužtikrina?  
  
- Senatvė būtinai ateis visiems. Žmonės draudžiasi ne nuo 
senatvės, o nuo ankstyvos mirties. Vadovaujantis aktuariniais 
skaičiavimais, pakanka kaupti 10 proc. pajamų, kad gautume 
apie 70 procentų buvusio atlyginimo siekiančią pensiją. Galiojanti 
sistema visiems neužtikrina tokio lygio pajamų, nes trūksta 
investicinio elemento ir stipriai perskirstomos lėšos Sodros 
viduje. Be to, kaupiamųjų pensijų nepaimsi ir nenurėši, ir 
pensinio amžiaus neprailginsi, o esama sistema juda būtent šia 
kryptimi. 
  
- Ar pateisinama jau ir dabar veikiančių privačių pensijų 
fondų veikla? Kodėl juos paremti privalo valstybė visų 
mokesčių mokėtojų pinigais? Jau aišku, kad ir šiemet 
Vyriausybė privatiems pensijų fondams perves per 350 mln. 
litų. Ar tai pateisinama? Nuo kada privatus biznis tampa 
valdžios prioritetas?  
  
- Valstybė niekada nerėmė pensijų fondų, priešingai – įmokomis į 
pensijų fondus ėmėsi gelbėti Sodrą. Pensijų fondams pervedami 
ne „Sodros“ pinigai, o būsimų pensininkų pinigai. Ir tik dėl 
patogumo argumento. Jei būtume mokėję įmokas tiesiogiai į 
pensijų fondus, niekam ir nepasirodytų, jog šios lėšos priklauso 
„Sodrai“. Tie, kurie kaupia pensijų fonduose, atsisako dalies 
„Sodros“ išmokų. Tai – asmeninės atsakomybės prisiėmimas už 
savo senatvę, tuo pačiu finansuojant dabartinius pensininkus. 
  
- Siūlomoje koncepcijoje galima įžvelgti ir nemirtingą 
Ostapo Benderio leitmotyvą – skęstančiųjų gelbėjimas yra 
pačių skęstančiųjų reikalas. Kitaip tariant, įmokas moka tik 
pats darbuotojas, išlaisvinant darbdavį. Ar nebūsime tik 
įklampinti į naujų problemų liūną, kai panaikinus solidarumo 
principą versime kiekvieną gelbėtis kaip gali? 
  
- Siūlomoje sistemoje skęstančiųjų būtų mažiau, nes joje galioja 
alpinistų principas. Didžiausias nuopelnas visuomenei – netapti 
jai našta. Skęstantieji nebus palikti skęsti mūsų siūlomoje 
sistemoje. Tiesiog pradžioje bus įsitikinta, ar jie tikrai reikalingi 
pagalbos ir jei taip – būtų remiami. 
 
 
- Socialdemokratai gerokai pataršė LLRI pateiktą koncepciją 
ir nuogąstavo, kad ji vienu šūviu nori pakloti „Sodrą“, 
pensininkus, neįgaliuosius, mamas su vaikais ir paremti 
privačius pensijų fondus bei darbdavius. Vytenis 
Andriukaitis apkaltino, kad parengto dokumento nuostatos – 
tai Valstybės kontrolės atlikto „Sodros“ audito išvados. Ar 
sutinkate su tokiais vertinimais? 
  
- Niekaip neradau Valstybės kontrolės išvadose, kad šioji siūlytų 
„vienu šūviu pakloti“ išvardintus asmenis. Mes, beje, to irgi 
nesiūlome. Galbūt ne taip supratau Valstybės kontrolę, ir labai 
džiaugčiausi, jei šioji siūlytų tą patį, ką siūlome mes, arba mes 
siūlytume, ką siūlo Valstybės kontrolė. Su Valstybės kontrole 
sutariame dėl „Sodros“ diagnozės, ir manau, kad dėl šios 
diagnozės sutaria visi. Draudimo ir šalpos derinimas – nuodingas 
kokteilis.  
  
- Teko girdėti ir tokių minčių: bepigu Rūtai Vainienei 
revoliucijas „Sodrai“ kelti, kai ji laisva nuo atsakomybės už 
pasakytą žodį. Ar tai gali būti tiesa? 
  
- Atsakomybę suprantu ne vien kaip formalią ir šiame 
išplėstiniame formate ją jaučiu. Taip pat siūlau ją jausti ir esamos 
draudimo sistemos advokatams. Juk viena tai, kad tai - vieno 

žmogaus, Bismarko, sumanyta sistema ir veikianti tik per 
prievartą – daug ką pasako. Mes siūlome žmonių sutartas ir per 
ilgą laiką patikrintas sistemas.  
  
- Ar siūlytumėte tokią pertvarkos koncepciją, jeigu būtumėte 
politikoje, pvz., priklausytumėte Seimo daugumai? 
  
- Man a.a. mama neleisdavo sakinio pradėti žodžiu „jeigu“. Aš 
nesu politikoje, tačiau mano buvęs kolega yra ministras. Ir jis 
išsako nuomonę, kad solidarumas visų pirma turi reikštis 
šeimoje. Tai man suteikia vilties, kad ne visi politikai yra 
išverstaskūriai.  
 

 
Šia tema ir diskusija Lrytas.lt televizijoje: 24/7.  
 
› Pensinio amžiaus didinimas – valdžia aukoja 
žmogų 
 
Vasario 24 d. LLRI išplatintas pranešimas spaudai apie tai, 
kad siūlymas ilginti pensinį amžių yra paslėptas mokesčių 
didinimas, nes žmonės bus priversti ilgesnį laikotarpį mokėti 
įmokas „Sodrai“. Šį siūlymą LLRI vadina ne reforma, o 
nepagrįstu ir vienašališku esamos sistemos parametrų 
keitimu. 
 
Pensinio amžiaus ilginimas ne tik demonstruoja esamos 
valstybinio socialinio draudimo sistemos ydas, bet ir pagilina jas. 
Pensinis amžius yra politizuojamas žmogus yra aukojamas 
sistemos labui. Vienašališkai keisdama esminius socialinio 
draudimo parametrus  - lgindama pensinį amžių - valdžia 
stengiasi nusimesti dalį valstybinei sistemai tenkančios naštos, 
priversdama žmones ilgesnį laiką dirbti bei mokėti įmokas 
„Sodrai“. Laipsniškai ir kryptingai „Sodra“ tampa nominalia 
garantija senatvėje, tačiau sunaudoja milžiniškus resursus, 
klaidina žmones, daugiausia vilčių senatvėje dedančius būtent į 
šią sistemą.  
  
› LLRI pozicija dėl miškų valdymo ir privatizavimo 
 
Sausio mėnesį LLRI pateikė daug atgarsio visuomenėje 
susilaukusią poziciją dėl miškų privatizavimo. Institutas teigia, 
kad ūkinių miškų auginimas, priežiūra ir medienos realizavimas 
yra verslo šaka, todėl tai neturėtų būti valstybės institucijų 
funkcija ir juos būtina privatizuoti. Kitų miškų (apsauginių, 
rezervatų ir specialios paskirties) valdyme turėtų būti remiamasi 
kuo mažesnio valstybės įsikišimo principu leidžiant privatiems 
subjektams atlikti didžiąją dalį funkcijų. 
 
Šia tema pasirodė instituto ekspertų komentarai, LLRI atstovai 
dalyvavo Lietuvos mokslų akademijoje surengtoje apskrito stalo 
diskusijoje „Miškai – valstybės ir privatus turtas: nuosavybė, 
valdymas, kaupimas ir naudojimas”. Diskusijose buvo 
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nagrinėjami klausimai: • Ar miškai ir miškininkystė yra valstybės 
reikalas? Kas sudaro miškų vertę? • Ar Lietuvos laisvosios rinkos 
instituto siūlymas privatizuoti valstybinius miškus ir neleisti juose 
laisvai lankytis gali atitikti visuomenės interesus? • Ar Lietuva 
galėtų atsisakyti darnaus miškininkavimo principų? • Kaip vertinti 
Lietuvos patirtį išsaugant valstybinius miškus ir istoriškai 
susiklosčiusią miškų nuosavybės struktūrą? • Ar privatus miškų 
ūkis gali būti efektyvesnis vertinant jį darnaus miškininkavimo 
kontekste? 

 
 
LLRI eksperto Emilio Ruželės komentaras šia tema: Šiandien 
baugu viename sakinyje pavartoti žodžius privatizavimas ir 
miškai. Per 20 nepriklausomybės metų turėjome daug skandalų 
dėl stambių objektų privatizavimo su stipriu korupcijos 
prieskoniu. Korupcija yra nediskutuotina problema ir su ja turi 
būti kovojama, tačiau tai neturėtų būti painiojama su pačiu 
privatizavimo procesu. Miškų ūkyje, tai teisingas ir visuomenei 
naudingas sprendimas, tačiau prieštaravimo šūksniai aidi iš visų 
kampų.  
  
Geras pavyzdys yra Lietuvoje esantys dvarai. Privačiose rankose 
istorinis ir kultūrinis paveldas yra atgaivinamas, restauruojamas ir 
naudojamas žmonių poreikiams. Be abejonės turi būti laikomasi 
taisyklių, jog nebūtų sunaikinta istorinė vertė, tačiau privačių 
savininkų pastangomis buvo išgelbėtas ne vienas apleistas, 
griūvantis pastatas, kuris, kitu atveju, būtų sunykęs. 
  
Pernai valstybinius miškus kontroliuojančios ir realizuojančios 
urėdijos turėjo beveik pusę milijardo litų pajamų, tačiau sugebėjo 
į biudžetą atnešti tik apie 15 milijonų litų pelno. Panašaus dydžio 
teritoriją Lietuvoje prižiūri 6 kartus daugiau valstybinių urėdijų 
darbuotojų nei Latvijoje, vidutinis jų darbo užmokestis beveik 
dvigubai didesnis nei privačiame sektoriuje.  
  
Privatizavimo priešininkai nors ir garsiai rėkia, puikiai suvokia, 
jog neverta gąsdinti žmonių, jog didele tvora bus aptvertas 
Čepkelių raistas ar nukirstas Stelmužės ąžuolas, nes siūloma 
privatizuoti tik ūkinės paskirties miškus, o ne draustinius ar 
gamtos paminklus. Taip pat nesolidžiai skamba pavojaus varpai, 
jog privatizavus miškus, bendras jų plotas pradės greitai mažėti 
dėl pernelyg aktyvaus kirtimo.  
  
Nieko nuostabaus, jog ne visi sutinka siūlymus privatizuoti 
miškus ištiestomis rankomis, tačiau įsigilinus į dabartinės 
sistemos trūkumus ir privataus miško privalumus, vis daugiau 
žmonių pritaria reformai. Sveikas protas ir argumentų logika 
galiausiai laimi.  
 
Susiję tekstai: 
- 2010 01 29 LLRI pozicija dėl miškų valdymo ir 
privatizavimo;
- 2010 02 03 Kodėl urėdijoms nepatinka miškų 
privatizavimas? LLRI jaunesniojo eksperto Emilio Ruželės 
komentaras portale Lrytas.lt; 
- 2010 02 17 Kas gaudo miškų naudą? LLRI prezidentės Rūtos 
Vainienės komentaras per Lietuvos radiją.   

 

 
REGULIAVIMŲ MAŽINIMAS 

› LLRI: užkirsti kelią gyventojų lėšų švaistymui, 
jiems pasirenkant vieno tarifo apmokėjimą už 
elektrą 
 
Sausio 28 d. LLRI išplatino ekspertizę ir pranešimą spaudai dėl 
gyventojų siekio pasikeisti elektros energijos skaitiklius. Nuo 
metų pradžios VKEKK pakeitus kainą už suvartotą elektros 
energiją ir sumažinus skirtumą tarp dieninio ir naktinio tarifų, 
daugeliui pagal dviejų laiko zonų tarifus atsiskaitantiems 
gyventojams iškilo klausimas, ar nebūtų naudingiau pereiti prie 
vienos zonos tarifo.  
  
LLRI teigimu, būtina nepamiršti, jog pasirinkti dviejų laiko zonų 
elektros energijos skaitiklius žmones paskatino valdžios 
reguliuojamų dviejų laiko zonų elektros energijos tarifų įvedimas 
ir skirtumas tarp tarifų. Norint atlikti vartotojo sunaudotos elektros 
energijos apskaitymą vienu tarifu, nebūtina dviejų laiko zonų 
skaitiklį pakeisti į vienos laiko zonos skaitiklį. LLRI siūlo sudaryti 
galimybę buitiniams vartotojams, įsirengusiems dviejų laiko zonų 
elektros skaitiklį, pereiti prie vienos laiko zonos tarifo, nekeičiant 
elektros skaitiklio. Tokiu būdu gyventojai nepatirtų papildomų 
išlaidų, būtų paliekama didesnė kainos diferenciacijos galimybė 
ateityje, efektyviai naudojami ištekliai.  
 
Džiugu, kad į LLRI pasiūlymus buvo atsižvelgta ir už skaitiklio 
keitimą vartotojams mokėti nereikėjo. 
 
› LLRI ekspertizė dėl projekto RAIL BALTICA 
 
Kovo 24 d. atsakingoms institucijoms LLRI 
pateikė nuomonę dėl Europos Komisijos Regioninės 
Politikos direktorato užsakymu atliktos studijos „Feasibility 
Study on Rail Baltica Railways“ ir dėl Vyriausybei pateikto 
nutarimo „Rail Baltica“ projekto plėtros nuo Lenkijos ir 
Lietuvos valstybės sienos iki Lietuvos ir Latvijos valstybės 
sienos priemonių plano projekto. 
  
LLRI nuomone, mokesčių mokėtojų pinigais įgyvendinamas 
projektas kelia abejonių dėl jo pagrįstumo. „Rail Baltica“ 
įgyvendinimas pažeis konkurencijos sąlygas tarp transporto 
rinkos dalyvių. Projekto įgyvendinimui, net ir su ES parama, 
prireiks daug Lietuvos biudžeto lėšų, tuo tarpu projekto nauda yra 
abejotina. Lietuvą su Lenkija jau dabar jungia Europietiško 
standarto (1435 mm) vėžė, privačios kompanijos vysto krovinių 
perkrovimo (transloading) paslaugas, o jų pajėgumai išnaudojami 
menkai. 
 
Išsamų dokumentą galite atsisiųsti paspaudę čia. 
 
› Elektros tinklai: konkurencija ir pasirinkimo 
laisvė – ne utopija 
 

Kovo mėnesį LLRI išnagrinėjo ir valdžios atstovams pateikė 
siūlymus dėl naujų vartotojų prisijungimo prie elektros 
energijos tinklų ir pokyčių elektros tinklų reguliavime. Kovo 
10 d. portale Alfa.lt publikuojamas LLRI vyresniojo eksperto 
Žilvino Šilėno komentaras šia tema.  
 
Atsakymas, kiek vartotojas turėtų mokėti už prisijungimą prie 
elektros tinklų, priklauso nuo vizijos – reguliavimu, ar rinka grįstas 
turėtų vystytis elektros tinklų sektorius. Ar sąmoningai siekti, kad 
tinklų paslaugą teiktų viena įmonė, ar sprendimą palikti vartotojui 
ir konkurencijai. 
 
Kuomet visas ar dalį naujo vartotojo prijungimo išlaidų dengia 
tinklų įmonė, šios išlaidos gula ant visų esamų vartotojų pečių. 
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Kuo mažesnę prisijungimo išlaidų dalį dengia pats vartotojas, tuo 
didesnis yra subsidijavimo lygmuo. Už tokią subsidiją naujam 
vartotojui, truputį didesne reguliuojama elektros kaina, sumoka 
dabartinis vartotojas. Be to, toks subsidijavimas slopina 
konkurencijos galimybes ir skatina jau ir taip smarkiai išsiplėtusių 
elektros tinklų tolesnę plėtrą. 
 
Sumažinus prisijungimo kainą iki nulio, nereikėtų nustebti, jei 
atsirastų norinčių elektros tinklus nusitiesti net ir į atokią miško 
trobelę. Gyventi be elektros XXI a. gali atrodyti barbariška, bet 
net ir daug turtingesnėse šalyse elektros tinklas nėra tiek 
išplėtotas kaip Lietuvoje, o prisijungimas prie centralizuotos 
elektros sistemos nėra vienintelis būdas apsirūpinti elektra. Kai 
už laidus reikia susimokėti, pradedamos skaičiuoti alternatyvos.  
 
Bet užkrauti visą prisijungimo kainą vartotojui nebūtų tinkamas 
pokytis, nes šiuo metu vartotojas neturi iš ko rinktis: jungtis, 
nesijungti ir prie kokių tinklų jungtis. Ar turėsime konkurenciją 
elektros tinklų sektoriuje, ar ne – didele dalimi priklauso nuo 
reguliavimo. 
 
Leidus vartotojui pačiam nuspręsti, kaip apsirūpinti elektros 
energija, nors trumpalaikių nesklandumų gal ir gali pasitaikyti, 
tačiau ilgainiui palengvėtų ir teritorijų planavimas, ir plėtra. 
Sprendimas nebebus reguliavimu nuleistas iš viršaus, sprendimą 
priims vartotojas, atsižvelgęs į pasirinkimo galimybes. 
 
Netrumpintas komentaras LLRI puslapyje. 
 
LLRI pasiūlymus galite rasti čia. 

 
› LLRI dėl LR vartojimo kredito įstatymo 
projekto  
  
Sausio 4 d. LLRI pateikė pastabas dėl vartojimo kreditus 
reglamentuojančių nuostatų, kurios griežtesnės nei to reikalauja 
Direktyva. LLRI nuomone, atskiras vartojimo kreditų reguliavimo 
poreikis nėra pagrįstas, todėl į vartojimo kreditus 
reglamentuojančius Lietuvos teisės aktus tikslinga perkelti 
minimalius Direktyvoje numatytus reikalavimus.  
 
LLRI nuomone, vartojimo kreditų reglamentavimas atskirais 
projekto įstatymais yra nepagrįstas ir netikslingas dėl šių 
priežasčių: 
· Tinkamos verslo praktikos užtikrinimu yra suinteresuoti patys 
kredito davėjai, nuo to priklauso jų verslo gyvybingumas. Įvairios 
Įstatymo projekto nuostatos yra reglamentuojamos bendraisiais 
teisės aktais arba gali būti individualaus susitarimo tarp kredito 
davėjo ir kredito gavėjo objektas. 
· Tie vartojimo kreditų davėjai, kurie nėra reglamentuojami 
atskirais teisės aktais, rizikuoja įmonės savininkų, o ne 
indėlininkų lėšomis. Tad jei bankų reguliavimas bent iš dalies gali 
būti grindžiamas poreikiu užtikrinti indėlininkų lėšų saugumą, 
vartojimo kreditus išduodančios įmonės rizikuoja savo turtu ir 
tiesiogiai patiria savo vykdomos veiklos pasekmes. Todėl 
atskiras vartojimo kreditų reglamentavimas negali būti 
motyvuojamas moralinės rizikos argumentu, kadangi vartojimo 
kreditus išduodančios įmonės patiria visą su jų veikla susijusią 
riziką. 
· Griežtesnis nei reikalaujama vartojimo kreditus išduodančių 
įmonių reguliavimas apsunkintų įėjimą į rinką, taptų 
konkurencijos tarp vartojimo kreditus išduodančių įmonių ribojimo 
šaltiniu, keltų paslaugų kainas, ribotų vartotojo pasirinkimą.  
  
Visą ekspertizę skaitykite čia. 
 
› LLRI pozicija dėl ribotos civilinės atsakomybės 
  

Sausio 28 d. pateiktoje LLRI pozicijoje nagrinėjama, ar teisinga ir 
suderinama su nuosavybės teisių apsauga dabar egzistuojanti 
sistema, ar ribota atsakomybė galėtų egzistuoti ir tuomet, jei ji 
nebūtų įtvirtinta įstatymais, su kokiomis problemomis susiduria 
ribotos atsakomybės institutas šiandien. 
 
- Šiuo metu ribota atsakomybė yra įstatymais sukurtas darinys, 
esant reikalingoms prielaidoms, ji įvairiomis formomis ir lygiu 
galėtų egzistuoti ir be įstatymų savanoriškų sutarčių pagrindu. 
- Ribota atsakomybė pažeidžia laisvos rinkos principus 
tuomet, kai ji taikoma ir tai žalai, kuri atsiranda ne iš sutartinių 
santykių (pvz. dėl įmonės kaltės nutikęs nelaimingas atsitikimas, 
padaręs žalą su įmone nesusijusiam asmeniui). Šiuo atveju žala 
kyla ne iš savanoriško susitarimo, todėl atsakomybė, apribota tik 
investuotojų investuotu turtu, negali būti pateisinama. 
- Nepriklausomai nuo to, iš kur ji kyla, ribotos atsakomybės 
veiklos forma, lyginant su neribota atsakomybe, turi tam tikras 
pasekmes. Fizinis ar juridinis asmuo, turėdamas ekonominių 
santykių su juridiniu asmeniu, turinčiu ribotą atsakomybę, patiria 
didesnę riziką nei tuomet, kai ekonominiai santykiai vyksta su 
neribotos atsakomybės asmenimis. Antra, įmonės, turinčios 
ribotą atsakomybę, turi paskatų elgtis kitaip, nei tuomet, jei jos 
turėtų neribotą atsakomybę. Jos linkusios daugiau rizikuoti, 
vykdyti rizikingesnius ir pelningesnius projektus. 
- Šiandien rinka yra prisitaikiusi prie vyraujančios įstatymais 
įtvirtintos dalinės atsakomybės veiklos formos ir iš jos kylančios 
rizikos. Skolintojai, paslaugų ar prekių tiekėjai, darbuotojai žino 
(ar turi žinoti), jog įmonės savininkas už įmonės skolas yra 
atsakingas tik iš dalies. Su įmone susiję asmenys tiesiogiai ar 
intuityviai vertina dėl įmonės ribotos atsakomybės padidėjusią 
riziką ir tai atsispindi kainose (skolinimosi kainoje, darbo 
užmokestyje, paslaugų ar prekių tiekimo kainose). 
- Norint išlaikyti konkurenciją tarp ribotos ir neribotos 
atsakomybės veiklos formų, valdžia įstatymais neturėtų remti 
ar skatinti nei vienos, nei kitos veiklos formos, taip sprendimą 
paliekant patiems ekonominę veiklą vystantiems žmonėms. 
- Šiuo metu dominuoja ribotos atsakomybės verslo vykdymo 
forma, kylanti iš įstatymų. Valdžios įstatymais įtvirtinta ribota 
atsakomybė yra prievartinė, ji paskirsto teises tarp įmonės 
savininkų ir kitų su ja susijusių subjektų ne savanoriškų sutarčių 
pagrindu, o ekonominės veiklos formas reglamentuojančiais 
įstatymais. 
- Tyčinis bankrotas galėtų egzistuoti ir tuomet, jei ribota 
atsakomybė būtų susiformavusi rinkoje iš savanoriškų susitarimų. 
Tačiau šiuo atveju, bankroto procedūros, ribotos atsakomybės 
asmens nemokumo pasekmės būtų privačių sutarčių objektas. 
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› "Įsodrintų" autorių godos ir nepaguodos 
 
2010-01-22 | LLRI prezidentės Rūtos Vainienės komentaras 
portale Delfi.lt. Nuo 2009 – ųjų metų asmenys, gaunantys 
pajamų pagal autorines sutartis, buvo „įsodrinti“. Nuo jų 
gaunamų pajamų buvo nustatyta nauja prievolė sumokėti 
„Sodros“ ir sveikatos draudimo įmokas. Pagal pereinamojo 
laikotarpio nuostatas, įmokos nuo autorinių atlyginimų yra 
mažesnės, nei asmenų, dirbančių pagal darbo sutartis: 
pernai atsirado prievolė mokėti 9 proc. sveikatos draudimo 
įmokas, pernai reikėjo mokėti 8 proc. socialinio draudimo 
įmoką, šįmet – jau 16 proc.  

„Įsodrinti“ autorius buvo sena valdžios svajonė. Tiesiog trukdė 
miegoti žinojimas, kad autoriai valstybei sumoka mažesnius 
mokesčius nei darbuotojai. Tai, kad autorių darbo prigimtis 
skiriasi nuo pagal darbo sutartis dirbančių asmenų, valdžiai 
nerūpėjo. O skirtumai yra esminiai. Autorių pajamos yra 
nereguliarios, už atliktą autorinį darbą, pavyzdžiui, parašytą 
knygą, vieną mėnesį autorius gaus 10 000 litų, o vėliau visus 
metus rašys kitą knygą, negaudamas jokių pajamų.  
  
Kodėl valdžia taip „rūpinasi“ autoriais? Tikrai ne dėl to, kad 
norėtų juos kažkuo aprūpinti, o todėl, kad nori iš jų susirinkti 
papildomą litą „Sodrai“ gelbėti. Autorius „įsodrino“ dėl Sodros, o 
ne dėl autorių. Mat senatvės pensijai dalis autorių jau nebespės 
„užsidirbti“, ar dėl trūkinėjančio stažo pensija bus mažesnė, nei 
dirbantiesiems. Motinomis ir tėvais tapę autoriai, jei tęs savo 
autorinę veiklą (dainuoti ir tapyti juk galima, kai kūdikis miega), 
gaus mažesnę motinystės (tėvystės) pašalpą nei dirbusieji. Ligos 
atveju, autoriams bus sumokėta mažai ligos pašalpos, gali visai 
nereikėti apmokėti jų gydymo. Kitaip tariant, labai gera auditorija 
– atiduoda, o nieko negaus.  
  
Kaip įvardinti šį procesą, kurį stebime apmokestinant autorius ir 
kitus individualia veikla užsiimančiais asmenimis? Lietuvoje 
nereikalingi savarankiški žmonės! Reikia, kad visi būtų samdomi 
ir darbdavio globojami. Valdžiai netinka neribota atsakomybė, kur 
negali būti tyčinių bankrotų ir „feniksų“. Valdžiai norisi visus 
suvaryti į UAB-us, o po to pagalvosim, ką tame gardelyje 
nuveikti. Galima bus ir nacionalizuoti - jau pasipraktikuota. Bet 
viso šio proceso įslaptinimui būtinai reikia kalbėti apie verslumo 
skatinimą. Žodžių ir darbų išsiskyrimas kai ką primena. 
Sovietmetį primena. Tik štai mažėja tų, kurie išdrįstų daiktus 
pavadinti savais vardais.    Netrumpintą komentarą skaitykite čia. 
 
 › LLRI ekspertizė dėl LR Autorių teisių ir 
gretutinių teisių įstatymo pakeitimo ir papildymo 
įstatymo projekto 
 
2010-03-19 | Siūloma apmokestinti ne tik laikmenas, į kurias 
atgaminami autorių kūriniai, bet ir įrenginius, turinčius 
atgaminimo funkciją. Šiuo apmokestinimu siekiama „užtikrinti 
tinkamą kompensaciją teisių turėtojams už atgaminimo 
asmeniniais tikslais teisės apribojimus ir iš dalies kompensuoti 
dėl Įstatyme numatyto apribojimo negaunamas pajamas“. 
Apmokestinama įranga gali būti naudojama ir neteisėtam kūrinių 
atgaminimui, tad atlyginta būtų ir dalis neteisėtu kopijavimu 
padaromos žalos. 
  
LLRI išnagrinėjo įstatymo projektą ir atsakingoms 
instituticjoms išplatino ekspertizę. Ekspertizės išvados: 
   
1. Šis mechanizmas neproporcingas, nes negalima tiksliai 
apskaičiuoti, kas ir kokią tiksliai žalą patiria, o patiriama žala yra 
hipotetinė. Kompensacinis mokestis kaip priemonė yra labai 
suvaržanti, eikvojanti daug administracinių ir privačių lėšų. 

  
MOKESČIAI IR BIUDŽETAI 2. Išaugusi mokesčių naštos kūrėjams problema turėtų būti 

sprendžiama mažinant kūrėjams tenkančią mokesčių naštą, o ne 
papildomai apmokestinant kitus mokesčių mokėtojus ir 
perskirstant surinktas lėšas meno kūrėjams. 
  
3. Nėra pagrindo teigti, kad įrangos apmokestinimas yra 
teisingesnė kompensacija kūrėjams. Šį mokestį mokėti turės ir 
tie, kurie įrangos nenaudos kūrinių atgaminimui, o mokesčio 
grąžinimo administravimo sąnaudos potencialiai viršys 
surenkamas lėšas. Mokestį mokės ir tie, kurie atgamina kūrinius 
iš piratinių šaltinių, tad toks mokestis netiesiogiai legalizuos 
piratavimą. Todėl surinktas kompensacinis mokestis žymiai 
viršys žalą, kūrėjų patiriamą naudojant šį įrenginį jų kūriniams 
atgaminti. 
  
4. Mažiau nei pusė ES valstybių renka kompensacinį mokestį 
nuo USB atmintinių, atminties kortelių, kompiuterių diskų SDD ir 
HDD bei televizorių ir radijo imtuvų su atmintimi. Lietuva turėtų 
naudotis ES teise, kuri neįpareigoja apmokestinti įrangos. 
   
Alternatyva kompensaciniam mokesčiui - Leisti ar drausti 
atgaminti kūrinius turi spręsti patys autoriai 
 
Kadangi ES direktyva garantuoja autoriams teisę leisti arba 
uždrausti atgaminti jų kūrinius, ATGTĮ turėtų ne tik garantuoti tas 
pačias teises autoriams, bet ir paisyti jų sprendimo – leisti arba 
drausti atgaminti jų kūrinius. 
 
Kai autorius leidžia atgaminti savo kūrinius, neturėtų būti jokių 
apribojimų šiam leidimui. Kai draudžia atgaminti, įstatymas 
neturėtų nepaisyti tokio draudimo. Tam, kad apsaugotų savo 
kūrinį nuo atgaminimo, autorius turėtų teisę diegti technines 
apsaugos priemones, neleidžiančias atgaminti kūrinio. 
 
Kadangi yra tikimybė, kad vartotojai gali nepaisyti autorių 
draudimo ir apeiti technines priemones, įstatymas turėtų 
numatyti, jog draudžiamo atgaminti kūrinio vienos kopijos 
pasidarymas ne platinimo reikmėms nėra žalingas ir neturėtų būti 
kompensuojamas. 
LLRI ekspertizė. 
 
› Kam prireikė visos Lietuvos „uabizacijos“ 
 

Kovo 15 d. dienraštyje „Lietuvos žinios“ spausdinamas 
Rūtos Vainienės komentaras apie įvairiomis valdžios 
priemonėmis mažinamą bet kokios kitos veiklos 
organizavimo formos patrauklumą. Savo siekio visus 
suvaryti į UAB'us neslepia nei Vyriausybei patarimus 
teikiantys ekonomistai, nei Vyriausybės nariai.  

Neproporcingas, nepagrįstas mokesčių naštos padidinimas 
individualioms įmonėms jau pradėjo duoti rezultatus. Spauda 
pilna informacinių pranešimų apie individualių įmonių 
perregistravimą į uždarąsias akcines bendroves.  

Valdantieji siūlo ir dar vieną sprendimą - įteisinti mikroįmonės 
statusą bei numatyti jai specialių malonių, o tai dar labiau 
sumažintų individualios įmonės patrauklumą. Ilgainiui individuali 
įmonė liks tik formali galimybė. Dar vėliau, argumentuojant, kad 
šios veiklos organizavimo formos niekas nesirenka, ji gali būti 
visai panaikinta.  

Visos Lietuvos suvarymo į UAB'us procesas jau vyksta, tik visai 
nesuprantama, kokia jo laukiama nauda. Priešingai, galima 
prognozuoti gerokai daugiau problemų. Kai jos iškils į paviršių, 
valdžia neabejotinai bus pakviesta jas spręsti ir mielai tokios 
veiklos imsis - reikės papildomai sukti galvą, kaip ištaisyti neva 
rinkos klaidas, įteisinti naujus reguliavimus, o tai valstybės 
"tarnams" labai prie širdies. Matyt, toks valdžios įtakos didinimas 
ir yra pagrindinis Lietuvos "uabizavimo" neatskleistas tikslas. 

Visą komentarą skaitykite LLRI puslapyje. 
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› ES valstybių skolos – jų Achilo kulnas 

 2010-03-03 | Ištrauka iš LLRI ekspertės Kaetanos Leontjevos 
komentaro portale Delfi.lt.

Pasak legendų, Trojos karo herojus Achilas buvo vienas 
stipriausių graikų karių, turėjęs tik vieną fiziškai silpną vietą. 
Strėlei pataikius būtent į ją, graikų herojus mirė. Achilo 
kulnas yra metafora, nurodanti į trūkumą, kuris gali būti 
pražūtingu. Daugumos valstybių silpnoji vieta yra jų viešieji 
finansai: netinkamas jų valdymas gali tragiškai pasibaigti 
valstybei. 

Tačiau skirtingai nuo Achilo, kuris mirė sužeistas priešo strėlės, 
savo silpnąjį kulną nuolat sužeidžia pačios valstybės. Viena iš 
šalių, šiuo metu turinčių didžiausių viešųjų finansų problemų, yra 
Achilo gimtinė. 

Graikų valdžia viliasi, jog šalį iš esamos duobės ištemps 
turizmas, tačiau jeigu ir toliau streikuos oro uostų, traukinių ir kitų 
susisiekimo priemonių darbuotojai, vieninteliai Graikijos 
ekonomiką „keliantys“ turistai bus tie, kurie prieš savo valią 
įstrigo šalyje ir desperatiškai bando iš jos ištrūkti. 

Likusios Eurozonos šalys su baime stebi graikiškąją tragediją. 
Baiminamasi tiek dėl jau įvykusio Euro kurso kritimo ir tolimesnių 
kurso tendencijų, tiek dėl to, ar neteks teikti finansinės pagalbos 
Graikijai. Finansinės pagalbos dilema buvo iš anksto numatyta 
Mastrichto sutartyje, kurioje yra įtrauktas punktas, draudžiantis 
teikti tokią pagalbą vyriausybėms.  

Bet kokia finansinė pagalba vienai šaliai suteikia vilčių kitoms 
prasiskolinusioms šalims, kad ir joms bus pagelbėta. Jeigu 
Europa nuspręs padėti Graikijai, nebebus jokių priežasčių, kodėl 
likusios šalys, tarkim Ispanija ar Italija, turėtų taupyti ir 
atsakingiau elgtis su viešaisiais finansais – juk dosnieji kaimynai, 
kad ir kas jie bebūtų, jomis pasirūpins.  

Graikiškoji tragedija parodo, koks pražūtingas trūkumas yra 
valstybės skola. Istorijos moralė: savo silpnąją vietą žinančios 
valstybės gali įgauti pranašumą, jeigu jos darys viską, kad 
apsaugotų savo pažeidžiamumą. Tokia apsauga yra griežti skolą 
bei biudžeto deficitą ribojantys limitai. Tokių limitų turėtų laikytis 
visos šalys, norinčios nesuklupti, kaip Graikija. 

 › Pajamų natūra trileris 

2010-02-22 | Džiaugiamės, kad po vasario 12 dieną dienraštyje 
„Lietuvos žinios" pasirodžiusio LLRI prezidentės Rūtos Vainienės 
komentaro "Pajamų natūra trileris tęsiasi" Valstybinė mokesčių 
inspekcija išplatino informaciją apie naujausius pakeitimus.  
  
VMI informuoja, kad degalai nebebus atskirai laikomi pajamomis 
natūra. Vasario 20 d. išplatintame VMI pranešime spaudai 
teigiama: 
  
„Priėmus Pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašo 
pakeitimus, papildomai nustatyta, kad nauda, gauta asmeniniais 
tikslais naudojant gyventojui suteiktą automobilį, nustatyta kaip 
0,75 proc. nuo automobilio tikrosios kainos, apima ir įmonės 
apmokėtus degalus. Tuo atveju, kai įmonė neapmoka gyventojui 
asmeniniam naudojimui suteikto automobilio sunaudotų degalų, 
tai gyventojo natūra gauta nauda įvertinama vietoj 0,75 proc. 
normos taikant 0,70 proc". 
  
LLRI valdžios atstovams pateiktoje ekspertizėje teigiama, kad 
pajamų natūra apmokestinimas yra neskaidrus, neaiškus jo 
efektyvumas, o skaidrumo stoka gali sukurti prielaidas korupcijai.  
 

LLRI teigia: Rimtų abejonių kelia naujos pajamų natūra įvertinimo 
tvarkos efektyvumas. Šios tvarkos administravimas brangiai 
kainuos tiek mokesčių mokėtojams, tiek mokesčių 
administratoriui. Ši tvarka įsigaliojo nuo 2010 m. sausio 1 d. ir jau 
galima pastebėti neigiamas šios tvarkos nulemtas tendencijas: 
brangsta buhalterių paslaugos šias paslaugas perkančioms 
įmonėms. Buhalterių paslaugų brangimas siejamas su naująja 
pajamų natūra įvertinimo tvarka ir dėl to didėjančiu darbo krūviu 
(mokesčių apskaičiavimu, formų ir ataskaitų pildymu ir kt.). 
 
Naujoji tvarka neabejotinai pareikalaus papildomų sąnaudų 
mokesčių administratoriui – daugiau pajėgų turės būti skirta 
tikrinimui, ar mokesčių mokėtojai teisingai laikosi šios tvarkos. 
Finansų ministerija, įvedusi naująją tvarką, nenurodo, kiek 
pajamų tikimasi surinkti pakeitus pajamų natūra apmokestinimą 
bei teigia, kad šios tvarkos tikslas nėra fiskalinis. 
  
Pajamų natūra apmokestinimo tikslas nėra surinkti pajamas, 
veikiau siekiama įgyvendinti kitus tikslus: neutraliai apmokestinti 
visas pajamas, neišskiriant, ar jos gaunamos pinigais, ar natūra. 
Tačiau toks negali būti apmokestinimo tikslas, jis niekuomet 
nebus pasiektas, nes pats apmokestinimo objektas yra sunkiai 
apibrėžiamas, o visiško neutralumo siekimas gali brangiai 
kainuoti mokesčių mokėtojams ir valstybei. Todėl dabartinė 
pajamų natūra apmokestinimo tvarka neturėtų galioti. 
(ekspertizę galite atsisiųsti čia). 
 
› LLRI dėl LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 
papildymo 91 straipsniu įstatymo projekto (XIP-
1380) 

2010-03-30 | LLRI dar prieš 10 metų siūlytas PVM nuo beviltiškų 
sklolų grąžinimas itrauktas i Seime svarstomo LR Pridėtinės 
vertės mokesčio įstatymo papildymo 912 straipsniu įstatymo 
projektą. Kovo 30 d. vykusiame Biudžeto ir finansų komitete šiam 
projektui pritarta.  

LLRI teigimu, dabartinė Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 
aktualioje redakcijoje įtvirtinta tvarka, kuomet įmonės privalo 
mokėti ir neturi teisės susigrąžinti pridėtinės vertės mokesčio 
(toliau – PVM) tuomet, kai negaunamas arba gaunamas tik 
dalinis atlygis yra ydinga, kadangi PVM yra mokamas nuo 
negautų pajamų. Tokia tvarka nepagrįstai apkrauna įmones 
finansine našta, bei priverčia įmones nukentėti du kartus: 
pirmąkart, kuomet negaunamas atlygis už parduotas prekes ar 
paslaugas, antrąkart, kai iš negautų pajamų įmonės turi mokėti 
PVM. 
 
Leidimas įmonėms susigrąžinti PVM kai už parduotas prekes ar 
paslaugas atlygis negaunamas arba gaunamas tik dalinis atlygis, 
anot LLRI, būtų svarbus žingsnis į priekį verslo sąlygų gerinimo 
srityje, kuri yra svarbiausia Lietuvos ekonomikos skatinimo plano 
dalis. Tai tinkama priemonė siekiant palengvinti ekonomikos 
nuosmukio metu smarkiai pablogėjusią įmonių finansinę padėtį. 
Ši priemonė sumažintų įmonių poreikį brangiai skolintis 
apyvartinėms lėšoms. Nuosmukio metu ženkliai išaugus įmonių 
tarpusavio įsiskolinimams, daugėjant įmonių bankrotų, šis 
sprendimas turėtų svarbų teigiamą poveikį gerinant įmonių 
finansinę padėtį. 
 
Argumentas, kad Įstatymo projekto priėmimas negalimas dėl lėšų 
trūkumo valstybės biudžete yra nepakankamas. Šis pasiūlymas 
turi būti vertinamas ne tik poveikio biudžetui aspektu, kadangi 
nagrinėjant tik trumpalaikę žalą valstybės biudžetui, 
neatsižvelgiama į ilgalaikes šio sprendimo pasekmes šalies 
verslui, įmonių finansinei situacijai, verslo sąlygoms. Lietuvos 
ekonomikos skatinimo planu deklaruojama, kad verslo sąlygų 
gerinimas yra viena iš prioritetinių Vyriausybės veiklos krypčių. 
Be to, kitos Lietuvos ekonomikos skatinimo plane numatytos 
priemonės taip pat reikalauja valstybės biudžeto lėšų, tačiau yra 
mažiau veiksmingos. LLRI ekspertizę galite rasti čia. 
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 MOKOME EKONOMIKOS 

 
› Kursuose moksleiviams „Ekonomika 
aktyviai“lankėsi ŠMM G. Steponavičius 
 

 
 
Šiuo metu  moksleiviai susipažįsta su paskutiniosiomis LLRI 
projekto „Ekonomika aktyviai“ temomis. Projektas baigsis 
balandžio mėnesio pabaigoje, o po jo visų dalyvių laukia 
stovykla. Išsigrynino kurso dalyviai, puslapyje 
www.mokome.lrinka.lt nuolat lankosi gana pastovus moksleivių 
kiekis, dalyviai domisi tiek jiems skiriamomis užduotimis, tiek 
nagrinėjamų temų pritaikymu realybėje.   
 
Vasario 23 d. LLRI projekte Ekonomika aktyviai lankėsi Švietimo 
ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius. Ministras gyvai 
bendravo su kursų lankytojais ir atsakinėjo į jam užduodamus 
klausimus. 
 
› Sveikiname LLRI tarybos narį kun. Kęstutį 
Kevalą gavus Acton instituto apdovanojimą
 

 
 
2010 vasaris. Lietuvos laisvosios rinkos institutas sveikina 
instituto tarybos narį kun. Kęstutį Kėvalą, kuriam įteiktas 
Acton instituto (JAV) Novako apdovanojimas 2010. 
  
 
  

Tai apdovanojimas už devynerių metų kun. Kęstučio Kėvalo 
darbą Lietuvoje skatinant diskusiją apie tikinčių žmonių sampratą 
apie laisvąją rinką. 
  
2008 m. Kauno Vytauto Didžiojo universitete, Katalikų teologijos 
fakultete, kun. Kęstutis Kėvalas apgynė teologijos daktaro 
disertaciją tema: „Laisvosios ekonomikos šaltiniai ir tikslai pagal 
encikliką „Centesimus annus“. Tai tarpdisciplininis darbas, 
sujungiantis teologijos ir ekonomikos mokslus. Disertacijoje 
atskleidžiama, kad teisingai suprasta laisvoji rinka yra paremta 
žmogaus laisvės bei krikščioniškosios antropologijos supratimu 
Katalikų Bažnyčios socialiniame mokyme. 
  
Kun. K. Kėvalas gerbiamas ir gerai žinomas Krikščionių 
socialinės etikos, laisvosios rinkos specialistas. Be aktyvios kaip 
pranešėjo ir kunigo veiklos įvairiuose renginiuose, jis Vytauto 
Didžiojo universitete, Katalikų teologijos fakultete Kaune dėsto 
moralės teologiją. Kun. Kęstutis Kėvalas LLRI ekonomikos 
kursuose „Realistinė ekonominė analizė“ skaitė paskaitą „Rinka ir 
krikščionybė“, o 2009 m. instituto metiniame renginyje sakė kalbą 
„Pašaukimas verslumui“. Daugiau apie šį apdovanojimą: 
http://www.acton.org/programs/students/.  
 
› LLRI tarp dešimties geriausių Centrinės ir Rytų 
Europos viešosios politikos centrų 
 
2010 02 02. Lietuvos laisvosios rinkos institutas 
Pensilvanijos universiteto (JAV) sudarytame politikos centrų 
sąraše pateko į geriausiųjų Centrinės ir Rytų Europos 
viešosios politikos centrų dešimtuką. 
  
„Nors dirbame ne dėl įvertinimų, tai gera žinia instituto 
bendradarbiams, asocijuotiems ekspertams ir rėmėjams. Prie šio 
įvertinimo kiekvienas prisidėjo savo žiniomis, idėjomis ir žinoma - 
parama, kuri leidžia mums įgyvendinti savo misiją“, - pripažinimu 
džiaugiasi LLRI prezidentė Rūta Vainienė. 
  
LLRI taip pat nominuotas kategorijoje „Vienas geriausių Pasaulio 
viešosios politikos centrų“. Iš 6305 viso pasaulio viešosios 
politikos centrų nominuotos 392 organizacijos. Rūtos Vainienės 
teigimu tai – puikus įvertinimas Institutui, kuris daugiausia 
pasiekimų skaičiuoja Lietuvoje, tačiau siekia būti išgirstas ir 
Europos ekonominės politikos srityje. 
  
„Džiugu, kad tarp pačių įvairiausių pasaulio „think 
tanks“ nuominuotas ne tik LLRI, bet ir daugelis vertybėmis bei 
pažiūromis LLRI artimų organizacijų, bičiulių pasaulyje. Tarp 
geriausiųjų pasaulio viešosios politikos centrų Adam Smith 
Institute (D. Britanija), Institute for Market Economics (Bulgarija), 
Liberalni Institut (Čekijos Respublika), CATO Institute (JAV), 
Fraser Institute (Kanada), Heritage Foundation (JAV) ir kiti“. 
  
Įvairių sričių pasaulio viešosios politikos centrų (angl. „think 
tanks“) tyrimasatliekamas antrą kartą. Institutas pripažinimo 
sulaukė ir praėjusiais metais - LLRI taip pat pateko tarp pasaulio 
geriausiųjų ir į Rytų Europos viešosios politikos centrų dešimtuką. 
  
Tyrime užfiksuota, kad Lietuvoje yra 13, Latvijoje 9, Estijoje 15 
viešosios politikos centrų. Nuoroda į išsamų tyrimą.
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http://www.mokome.lrinka.lt/
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Rekomenduojame jums 2010 m. balandžio 16 d. 
pasirodžiusiame savaitraštyje „Atgimimas“ publikuojamą interviu 
su LLRI asocijuotu ekspertu filosofu habil. dr. Algirdu DEGUČIU 
„Tradicija pažangai netrukdo“. (Kalbina Stanislovas Kairys) 
 
Naujojo liberalizmo 
šalininkai niešajame 
diskurse savo idėjas 
paprastai pateikia į 
akademinę frazeologiją. 
Tuo tapru jų oponentai 
dažniausiai atsako 
buitine kalba. Toks 
disbalansas yra 
nuostolingas ir keistas, 
nes iš tiesų akademinė 
diskusija vis dar gyvuoja, 
kad ir kaip ją varžytų 
politinio korektiškumo 
apynasris. Kaip ir kodėl 
susidarė tokia padėtis? 
- Taip, gali susidaryti 
įspūdis, kad ištisai mušama į vienerius vartus. Čia reikia 
atsižvelgti į tai, kad šiuolaikinis liberalizmas remiasi sena 
pažangia Prancūzijos revoliucijos laikų Laisvės, Lygybės ir 
Brolybės idėja. Nuo to meto būtent šios ideologijos atstovai ima 
vis drąsiau skelbtis vieninteliai atstovaują pažangai, o visus kitus, 
kas su jais nesutinka, tapatinti su reakcija. Vėliau šią monopoliją 
dar sustiprino marksizmas. Ir, nors pastarasis projektas žlugo, 
giluminės intencijos išliko. 
Padėtis nė kiek nepagerėjo dar ir tuo požiūriu, kkad dažnai 
bandymai šiam monopoliui priešinti įgauna 
antiintelektualinių sąjūdžių pavidalą. Ko gero, čia veikia tai, 
kad didelė dalis intelektualų jei ne besąlygiškai palaiko šią 
doktriną, tai bent su ja akivaizdžiai taikstosi. 
- Daugeliui intelektualų sunku atsisakyti prieš racionalistų 
spaudimą. Pastarieji užima proto pozicijas, o su jais 
nesutinkantys tarsi savaime atsiduria romantikų ar net mistikų 
stovykloje. Jeigu pirmieji žmonėms be jokių svyravimų sako „mes 
viską žinome“, o „romantikai“ sąžiningai prisipažįsta, kad nemato 
galutinių atsakymų, nes jų ir negali būti, kadangi žmogaus 
negalima prilyginti mašinai ir jam pritaikyti mechanikos dėsnių, tai 
kurių pusėje visuomenės simpatijos? O ypač tuomet, kai 
susiduria du kraštutiniai abiejų stovyklų sparnai, vieno kurių 
atstovai ragina kuo skubiau „baigti terliotis“ su „neteisinga“ 
pasaulio tvarka, o kito, iš dešinės, atsako fašistiniais šūkiais. 
Trečio kelio nėra? 
- Galėtų būti, jei visi sutartume, kas yra protas. Jeigu 
pripažintume, kad protas nėra atskirų individų nuosavybė, o tam 
tikros tradicijos, kolektyvinės patirties visuma, perduodama visų 
pirma per kalbą. Negalime kiekvienas pradėti nuo nulio vis nuo 
naujos savo asmeninės kalbos, o turime „įaugti“ į jau esamą. 
Lygiai taip pat negalime tapti protingi, neįaugę į tradicijose 
sukauptą patirtį. O štai „pažangiečiai“ mano kitaip: tradicijos yra 
prietarai, kurių ne tik turime nepaisyti, bet ir privalome jas neigti. 
Turime pradėti nuo nulio, nes viską įmanoma ir būtina racionaliai 
iškalkuliuoti, sukurti laimingo pasaulio schemą. Tik visi turės 
besąlygiškai jos laikytis.  
Iš pirmo žvilgsnio tai visai žmogiška intencija. Kurių galų ją 
kritikuoti? 
- Atsakyti galima abstrakčiai: o kodėl upės teka vingiuodamos? 
Kodėl ne tvarkingais racionaliais kanalais? Gamta kvaila? 
Natūrali žmonių santykių raida mokantis iš patirties neteisinga? 
Teisinga gyventi pagal schemas, sukurtas patirtį neigiant? 
O jeigu aš nenoriu gyventi pagal tokią teisingo pasaulio 
schemą? 
- Paskelbkite tai viešai, ginkite savo poziciją ir sužinosite, kas yra 
agresorius. 

Tai ir pereikime prie kalbamųjų teorinių prielaidų praktinio 
taikymo. Vieną tos praktikos aspektą jūs esate pavadinęs 
„įtrauktiems verslu“. Naujojo liberalizmo aktyvistai 
visuomenėje atkakliai ieško vis  naujų atskirties grupių, kad 
suradę turėtų progą krautis dividendus iš tų atskirtųjų 
vertimo įtrauktaisiais.  

SKAITINIAI 

- Neišmintinga būtų neigti, kad visuomenėje šalia gėrio 
neegzistuoja ir blogis. Gyvenimas yra visoks. Egzistuoja ir 
atskirtys. Yra savi, yra ir kiti. Yra vidus ir išorė. Neįmanoma apie 
visus sakyti „mes“. Kad visuomenė egzistuotų kaip konkretybė, ji 
turi atskirti save nuo kitų. Tas pat pasakytina ir apie kultūras. Tuo 
tarpu naujasis liberalizmas sako, kad visos atskirtys yra 
neteisingos ir neteisėtos. Pagal tokią logiką turi nelikti ir atskirų 
visuomenių.  
Kitaip sakant, išorė turi būti viduje. Nė pats Parmenino 
mokinys Zenonas tokio paradokso nesapnavo. 
- Paprasčiau sakant, doktrina skelbia, kad pasaulis turi būti 
vieningas ir vientisas. Negali būti jokių kitų, vien „mes“. O visi 
susiskaidymai, visos ribos yra neteisėta ir naikintina. Tuo jie ir 
užsiima. Naikinimu. Tai su dideliu triukšmu, tai patylomis. 
Jeigu su triukšmu, tai bene garsiausiai tame triukšme 
skamba kaltinimai ksenofobija, kaip neginčijama blogybe. 
- Kitaip ir būti negali, jei iš principo atmetama bet kokia skirtybių 
galimybė. Kova su ksenofobija yra kova su, pavyzdžiui, valstybių 
sienomis arba kova už seksualinės orientacijos įvairovę. Nei 
vienur, nei kitur negali būti jokių svetimų, visi turi būti savi visur ir 
tarp visų. 
Jūsų žodžiais, ksenofobijos priešingybė yra ksenofilija.  
- Šį terminą sugalvojau kaip atsvarą tam plačiai paplitusiam, 
vaizduojančiam natūralų priešinimąsi svetimo invazijai liguistu. 
Sveika yra iki gali atsiverti svetimam, visiškai kitokiam, o tam 
priešintis – liguista. Ksenofobija sergančius reikia gydyti. 
Tradicinė visuomenė yra ligonių visuomenė. Atkakliausius 
tradicionalistus, manančius, kad sodomija ar daugpatystė 
nepriimtina, reikia uždaryti vadinamuosiuose sensitivity training 
(jautrumo ugdymo) centruose ir ištaisyti tokią nesveiką jų 
mąstyseną. Sovietiniais laikais tokias įstaigas vadindavome 
psichuškėmis. Na, menkiau suklystantiems galima išrašyti baudą. 
Labai patikimi būdai kurti naują žmogų. 
Bet jeigu projektas turi baigtis rojumi žemėje, tau gal verta 
pakentėti, užgniaužti nuoskaudas? 
- Tai kad finalas projekto entuziastams nelabai terūpi. 
Svarbiausia jiems, kaip ir Marxui, „pasaulį seną išardyti“. 
Mąstoma maždaug taip: svarbiausia panaikinti pagrindinę visų 
blogybių priežastį diskriminaciją. Lyčių, tautų, rasių, amžių grupių, 
storulių, kairiarankių ir t.t. 
Labai geri ketinimai... 
- Taip, vilkas apsikabins ėriuką ir bus rojus žemėje. Kol kas 
bandymai tuodu priversti taip draugiškai gyventi nelabai 
sėkmingi. Kol kas atsivėrus kitokiems, tie kitokie pasprogdina kur 
nors Londone ar Madride. Bet čia laikini nesklandumai, dėl kurių 
mes patys ir kalti, nes atsiveriame nepakankamai. Kol kas tai ir 
yra pati didžiausia kliūtis į rojų žemėje – ksenofobija.  
Na, dar projektui judėti į priekį smarkiai trukdo manantys, 
kad egzistuoja objektyvi tiesa. Čia naujojo liberalizmo 
bendražygių reliatyvistų arkliukas – neigti jos egzistavimą. 
- Taip, tai dar vienas akivaizdus paradoksas: žinau vieną 
absoliučią tiesą – absoliučių tiesų nėra. Blogiausia, kad toks 
požiūris gimdo patį tikriausią fanatizmą. O fanatizmas 
neįsivaizduojamas be priešų. Taigi tas, kas neigia turįs kitokius 
(nei liberalius) įsitikinimus, (reliatyvistui) yra priešas, 
fundamentalistas arba ligonis, potencialus žudikas, rytojaus 
Hitleris. Nors iš tiesų Hitleris taip pat buvo reliatyvistas, manęs, 
kad objektyvios tiesos nėra, kad tiesa yra to, kieno yra jėga.  
Apskritai toks moralinių ir priežastinių saitų apvertimas, 
inversija, būdingas mūsų aptariamai mąstymo krypčiai. Kad 
nusikaltėlis nusikalto, kalta auka.  
- Dorybės verčiamos ydomis. Kas tradiciškai supranta lyčių 
santykius, yra nenormalus, homofobas. 
Palikime lyčių santykius ramybėje. Grįžkime prie nuostatos 
neigti tradicijas apskritai. Kodėl būtent jos tapo svarbiausiu 
taikiniu? 
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- Galima aiškinti labai paprastai: tai infantilus maištas. 
Paauglystėje labai norisi laisvės, o tradicinės tėvų nuostatos ją 
visokeriopai riboja. Šiuolaikinis liberalizmas yra suaugusiųjų 
žmonių infantilumo apraiška. Paaugliai maištauja prieš tėvus, o 
šitie – prieš Dievo kūriniją.  
Ir randasi intelektualų, kurie šitą maištą bando 
institucionalizuoti, jį legalizuoti, suteikti jam priimtiną 
pavidalą. Ir daugelis visuomenėje šitą pavidalą ima regėti 
esant visai žmogiško veido. 
- Žmones visada traukia paprastos kelio į laimę schemos. 
Gyvenimas daugeliui yra apskritai pernelyg sudėtingas. Jį reikia 
supaprastinti.  
Na ir kas čia bloga? Juk įprasta manyti, kad pati gamta 
nuolat juda kuo didesnio paprastumo link. Taigi, toks 
žmonių siekis visiškai natūralus. 
- Gamta paprastėja, skaidosi į atomus mirdama. Įprastomis 
sąlygomis gamta, atvirkščiai, juda kompleksiškumo link. 
Tai iš kur tuomet ta paplitusi priešinga nuomonė? 
Pavyzdžiui, kai kalbama apie kalbų paprastėjimą, teigiama, 
kad tai visiškai natūralus „teisingas“ procesas. 
- Tai tiesiog mechaninis požiūris. Jį bandoma pritaikyti ir ten, kur 
jis netaikytinas, nes kas gyva ir protinga, nėra mechaniška. 
Negana to, kas protinga, negali būti protinga kaip nors „iš naujo“, 
„paprasčiau“, kaip nors visiškai „kitaip“, nei yra buvę iki šito 
momento. Jeigu tai pripažįstame, tai turime pripažinti, kad ir 
tradicija yra ne kliuvinys, o laimėjimas. Po tūkstančių metų 
milijonų žmonių sėkmių ir nesėkmių.  
- Išeitų, kad naujojo liberalizmo pastangos „paprastinti“ 
Europą atsisakant jos pamatinių, mūsų civilizaciją 
formavusių bruožų, skirtybių, jei norite, pastangos šitą 
kultūrų įvairovę reglamentuoti pagal vieną standartą visiškai 
pelnytai vertinamos kaip vedančios į mirtį. Bet gal ta senoji 
Europa tegul ir miršta? Gal jos mums tokios, paveldėtos, 
apskritai nereikia, jeigu mūsų laukia laimingas ir teisingas 
gyvenimas be ribų? 
- Pirmiausia reikia pasakyti, kad apskritai nuostata kratytis 
tradicijos, išsižadėti savasties yra išskirtinai europietiška. Dabar, 
beje, europiečiai net ima vengti Vakarų sąvokos. Pažangiečiai 
aiškina, kad pagrindinė Vakarų, pirmiausia, žinoma, Europos, 
vertybė yra savo vertybių neturėjimas, atvirumas kitiems ir 
kitokiems. Esą tokiu būdu, per atvirumą, visas pasaulis taps 
Vakarais. Iš to net kilo mintis, kad taip, per atvirumą, pasaulis 
pats taps Vakarais. Bet likęs pasaulis apie tokia baigtį nė 
nemano. Likęs pasaulis savo vertybių laikosi ir visiškai nemano 
jų atsisakyti. Jie jas atsineša ir ten, kur tuščia erdvė vis didėja, į 
Europą. Tai klausimas labai paprastas: kiek laiko Europos 
civilizacija dar išsilaikys? 
Na ir tuščia jos! 
- Prašom! Bet aš nenoriu virsti tuščiaviduriu infantilu. Vienu iš 
daugelio. 
Tai priešinkitės, jei matote galimybių. Arba tiesiog laukite 
kokio esminio sukrėtimo, po kurio, kaip kartais 
pasamprotaujama, Europa būtinai atsikvošės. 
- Na, priešintis galimybių ne per daugiausia. Ypač kai bandymai 
oponuoti atremiami argumentais „ad Hitlerum“. Bet ir 
akademiniuose sluoksniuose, ir tarp politikų jau atsiranda 
drįstančių priešintis naujajam dogmatizmui ir gebančių tai daryti 
argumentuotai, be kraštutinės retorikos. Prie jų nelimpa ultrų 
epitetas, nors ir kaip priešininkams to norėtųsi. Ir, ačiū Dievui, 
Europoje dar ne visi paruošti išsižadėti savo tėvų.  
Juo labiau kad neišsižadėdamas savo tėvo, seno 
inžinieriaus, aš neprotestuoju prieš hibridinių variklių 
montavimą naujuose opeliuose. Ar tradicionalistų 
priešinimasis naujajam pažangiečių dogmatizmui 
neišvengiamai turi reikšti priešinimąsi bet kokiai pažangai? 
- Pažangos negali būti nelaisvoje visuomenėje. Priešinimasis 
bandymams visus suvienodinti naikinant natūralias skirtybes yra 
pažangos sąlyga.      

    
 
 
 

 
 
 

LLRI TINKLARAŠTIS www.blogas.lt/LLRI 

Pirmąjį metų ketvirtį LLRI tinklaraštis pasipildė trimis dešimtimis 
įrašų. Siūlome ištraukas tų, kuriuos labiausiai komentavo 
puslapio www.blogas.lt/LLRI lankytojai: 
 
Kaetana Leontjeva. Mada balta (2010 01 11) 

Nuotrauka daryta vienoje 
arabų šalyje lenktynių metu. 
Iš išorės net nepasakysi, kas 
to pastato viduje, bet argi tai 
nevilioja užeiti į vidų? Prie 
įėjimo kabo nedidukas 
užrašas “Įėjimas nuo 21 
metų”, besišypsančios 
gražuolės maloniai praleidžia 
į vidų, kur užėjęs supranti, 
jog atsidūrei… bare! Na, kol 

kas neteko girdėti raginimų Lietuvoje įvesti “baltus barus”, “baltas 
aludes” ar pan. Grįžtant prie cigarečių, ar tik nebus su tais baltais 
pakeliais taip, kaip su šiuo baltu baru? Atrodo taip neįprastai ir 
viliojančiai, kad net nekyla mintis praeiti pro šalį neužsukus 
pažiūrėti, o kas gi viduje… 

Emilis Ruželė: Piktas maistas (2010 01 11) 

Bandydami „pagelbėti“ visuomenei 
apribodami tam tikrų produktų 
prieinamumą, valdžios atstovai beveik 
visada pamiršta esminį aspektą - 
produktus perka ir vartoja žmogus, 
būtent jis daro pasirinkimus. Vartotojas 
kiekvieną dieną priima šimtus 
sprendimų, kurie turi įtakos jo gerovei, 
sveikatai, nuotaikai, finansinei padėčiai. 

Dalis jų turi teigiamą įtaką, dalis jų neigiamą. Tai ir yra laisvės 
esmė, laisvė rinktis, laisvė klysti. Netgi laisvė nesveikai maitintis 
ir dėl to rizikuoti savo sveikata.  

Giedrius Kadziauskas.Yra vilties, jog kai „žiema 
kelininkus užklumpa nepasiruošusius“, kažkas už tai 
atsako (2010 01 29) 

Dėl kamščių ir prisnigtų kelių labai ilgai šiandien važiavau į darbą 
ir klausiau Lietuvos radijo. Kalbėjo apie kelių valymą. Jau vėlu 
tikėtis standartinės frazės, jog „žiema kelininkus užklupo 
nepasiruošusius“. Bet knietėjo išgirsti. Ji vis pradžiugina savo 
paradoksu.  Tačiau buvau maloniai nustebintas rytinės radijo 
laidos interviu su Veisėjų seniūnijos seniūnu. Pasakojo, kaip 
samdo kelius valyti privačius valytojus. Sako, puiku, patenkinti 
patiems technikos išlaikyti nereikia, tariasi, kaip, kur pirmiau 
išvalyti - neverkia privatininkai, kad prisnigo.  Vėliau laidoje 
kalbėjo Kelių direkcijos pareigūnas, prašė žmonių suprasti, kad 
daro viską, ką gali, kad nuoširdžiai dirba Lietuvos žmonių labui. 
Kad kelininkai negali dirbti ilgiau nei nustatyta, neturi pinigų 
trečiajai pamainai ir pan. Ir iš tiesų nuoširdumo ir atsidavimo savo 
darbui balse netrūko. Aš viskuo patikėjau.  Aišku tik ne tuo, kad 
valstybės įmonės turi stumti sniegą nuo kelių ir barstyti druską. 
Nes tik jos gali pasiekti atsakingumo ir atidumo lygį, kuris būtinas 
apsaugoti eismo dalyvius nuo nelaimių. Dar vėliau klausytojas 
klausė, kodėl nepasitelkiama žemdirbių technika. Kurios yra 
pripirkta, ir su minimaliais pritaikymais būtų galima naudoti. 
Pakankamai vietos inovacijoms, paslaugų kokybei pagerinti, o 
gal ir atsakomybei už žalą tais atvejais, kai nelaimės įvyksta dėl 
nenuvalyto kelio, kuris turėjo būti už mokesčių mokėtojų pinigus 
nuvalytas. Galima tučtuojau privatizuoti kelių valymą ir priežiūrą 
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žiemą. Priežiūros taisyklės jau ir dabar surašytos valandų ir 
centimetrų  tikslumu (žr. žemiau), kai kurios savivaldybės jau 
dabar perka paslaugą per viešuosius pirkimus. Dar viena 
galimybė pasitraukti Susisiekimo ministerijai nuo transporto 
priemonės vairo, bet gaila pirštai negali „barankos“ paleisti.  

Kaetana Leontjeva. Su pakeistu planu – į šviesų 
rytojų! (2010 01 14) 
 

 
...Biudžeto pajamų planas buvo įvykdytas, bet tik todėl, kad 
pusiaukelėje jis buvo net keliskart koreguotas! Keičiant planą, 
daugiau dėmesio kreipta į pajamas, o ne į išlaidas, kurios 
sumažėjo toli gražu ne tiek, kiek planuojamos pajamos. O kokia 
šio biudžeto įvykdymo kaina, žinome visi – augantis nedarbas, 
įmonių bankrotai yra akivaizdžiausi to pavyzdžiai. Lyginimas su 
smarkiai apkarpytu planu sukuria iliuziją, kad viskas gerai ir 
leidžia išvengti kritikos dėl nepasiteisinusio mokesčių didinimo... 

Kas kaltas dėl aukštų degalų Kaetana Leontjeva. 
kainų? (2010 03 10) 

Aukštomis benzino kainomis pasipiktinę vairuotojai ruošiasi 
rengti protestus prieš aukštas degalų kainas. Žinutėje yra 
cituojamas “Audi” klubo prezidentas Ričardas Pūkas, sakantis 
jog kainoms nesiliovus augus “tikrai neketiname tylėti, nebūsime 
pastumdėliai - dar tikimės, kad mūsų valdžia ir naftininkai 
sustabdys kainų kilimą”.Kaip nurodyta degalų kainų lentelėje, 
kurią skelbia interneto portalas balsas.lt, mažiausia 95 benzino 
kaina Vilniuje šiandien yra 4 Lt. Įdomu, kur nueina didelė alis už 
litrą b

 d
enzino sumokėtų pinigų? Pažiūrėkim į šį 

grafiką:

Taigi, net 55 proc. mažmeninės benzino kainos nubyra ne 
naftininkams, o valstybės biudžetui. Piketuoti reikėtų nebent prie 
Vyriausybės rūmų, kad benzinui taikomas akcizas būtų 
sumažintas iki ES minimumo – 1240 Lt/1000 litrų, nes tuomet 
akcizas sumažėtų 26 centais. O dar geriau būtų, jeigu sumažėtų 

ir degalams taikomų akcizų ES minimumas. Na ir aišku būtina 
atsisakyti įvairių, kol kas nekonkrečių planų įvesti europinio 
lygmens mokestį už benziną. Priešingu atveju, aukštos degalų 
kainos privers vairuotojus rinktis Flinstounų tipo mašiną. 

Emilis Ruželė: Duona be druskos (2010 03 15) 

Vienas New York‘o 
valstijos asamblėjos 
narys pateikė pasiūlymą 
restoranams gaminant 
patiekalus uždrausti 
naudoti druską. Ima 
juokas, bet pasiūlymas 
tikras, turbūt neužilgo 
sulauksime pasiūlymų 
reguliuoti kąsnių dydį ir 

 kad tik 
netyčia 

nepersivalgytume. Vos 
prieš pusę metų netilo 
kalbos apie galimybę 
JAV apmokestinti 
gaiviuosius gėrimus su 
dideliais kiekiais 

kramtymo greitį –

cukraus. Panašios idėjos vis dažniau sklando politikos padangėje 
kai kalbama apie viršsvorio problemas ir politikų norą jas spręsti. 
Sprendimų pasiūlymai kaip visada – arba uždrausti, arba 
apmokestinti. Politikų tikslas - prisidengiant neva kilniais tikslais į 
biudžetą surinkti solidžias papildomas lėšas. Vartotojai juk 
nesivienys protestuoti dėl kelių papildomų litų, o politikai gaus 
lengvų populiarumo taškų už „rūpinimąsi“ visų sveikata. Į žmogų 
žiūrima kaip į marionetę beždžionėlę, kuriai reikia prikabinti vis po 
naują siūlelį, kad ji būtų „saugi“ ir judėtų pagal valdžios dūdelę. 
Kuo daugiau tų siūlelių, tuo sunkiau judėti laisvai, priimti 
atsakomybę už save ir savo veiksmus. 

auskas: Tai kaip ten su ta Lenkija?Vytautas Žuk  
(2010 03 25) 

ačiau kaip šis zloto 
nuvertėjimas paveikia BVP skaičiavimus?  

Stebėtinas Lenkijos atsparumas ekonomikos nuosmukiui 
aiškinamas didele vidine rinka, mažesniu (pvz. lyginant su 
Baltijos šalimis) paskolų bei nekilnojamo turto sektoriaus bumu 
bei mažesniu eksporto nuosmukiu. Tik kyla klausimas, kaip ten 
su tuo zlotu? 2009 m. vasario pabaigoje zlotas, lyginant su euru, 
nuo metų pradžios buvo praradęs apie 15 proc. savo vertės. 
Žinoma, dabar jo vertė kiek atsigauna. T

 

Jeigu šalies BVP augimas skaičiuojamas vietine valiuta, kuri 
nuvertėja užsienio valiutų atžvilgiu, galima situacija, kuomet 
skaičiuojant vietine valiuta sukuriama daugiau BVP, tačiau dėl 
valiutos nuvertėjimo, už tą sukurtą BVP galima nupirkti mažiau 
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užsienio prekių ar paslaugų T.y. skaičiuojant vietine valiuta BVP 
auga, tačiau skaičiuojant užsienio valiuta – krenta. Ar galėjo taip 
nutikti Lenkijos atveju? Eurostate radau tokius duomenis apie 
Lenkijos BVP: 

rices GDP at market p 2008 2009 Augimas
Millions of euro  362415,1 310075,1 -14,4% 
Millions of national currency 1272838 1341881 5,4% 

Žinoma, šie duomenys nėra tikrasis Lenkijos BVP augimas, 
kadangi juose nėra atsižvelgta į infliaciją, tačiau tendenciją jie 
atspindi. 2009 m. lyginant su 2008 m. skaičiuojant zlotais 
nominalus Lenkijos BVP išaugo 5,4 proc., tačiau skaičiuojant 
Eurais krito net 14,4 proc. Gal ne taip ir gerai toje Lenkijoje, kaip 
galvojome. Gal jos augimas tėra nuvertėjusios valiutos miražas? 
Dar vienas akmuo į statistikos daržą. 

Žilvinas Šilėnas: 60 minučių be šviesos (2010 03 26) 

Reklamuojama akcija „60 minučių be šviesos“  gana taikliai rodo 
aktyvistų pasaulio vizija – tamsu, šalta, sėdime prie žvakių 
šviesos. „NE“ energijos vartojimui tai ir „NE“ namų šildymui, „NE“ 
kelionėms, „NE“ šiltam vandeniui, „NE“ informacinėms 
technologijoms – didelis „NE“ civilizuotam gyvenimo būdui. 
Šviesos išjungimas valandai, visą dieną naudojusis civilizacijos 
laimėjimais, yra arba saviapgaulė, arba dviveidystė.  
Didžiausia ironija tame, kad elektros lemputės yra daug 
ekologiškesnės už mėgstamą šios akcijos atributą - žvakes. Anot 
Brorn Lomborg, žvakės yra apie 100 kartų mažiau efektyvios nei 
paprastos lemputės. Kitaip tariant, jei nuo modernios 
technologijos pereitume prie žvakių šviesos, tai CO2 ir kitų 
teršalų išmetimai padidėtų, o ne sumažėtų.  
Problemas galima išspręsti einant į priekį, o ne atgal. Žvakutės 
atrodo gražiai, bet klimato atšilimo ar kitų problemų nesprendžia. 

Emilis Ruželė: Padėkite, mane nuskriaudė 
globalizacija (2010 04 01) 

Kad Europos Sąjungos institucijos yra prisigalvojusios neįtikėtinų 
programų ir fondų ne paslaptis. Vienas iš šių fondų yra Europos 
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EU 
Globalization Fund). Šiam fondui kasmet skiriama iki 500 milijonų 
eurų. Jo esmė maždaug tokia: jeigu jus nuskriaudė globalizacija 
ir dėl jos kaltės praradote darbą, galite kreiptis į šį fondą ir jums 
bus skirta pinigų persikvalifikuoti ir susirasti naują darbą. Svarbu 
paminėti, kad paramą gauti daug lengviau jeigu darbą praradote 
ne jūs vienas, bet didesnė grupelė žmonių.  

 ir prie neteisingų geografinių valstybių skirtumų 
fondais.  

krai 
ne globalizacija ir ne horoskopai ar likimas, o patys žmonės.  

vename, keičiasi 
kiekvieną sekundę ir mes prie jų prisitaikome.  

čio – sušlapsi, galbūt ne visi tai žino, 
bet ar lietus dėl to kaltas? 

 

 

 

 

 

 

 

Įdomu, ar į šio fondo lėšas nepretenduoja buvę „Barclays“ 
darbuotojai, kurie prarado darbą dėl to, jog informacinių 
technologijų centras buvo perkeltas į Lietuvą. Tokia jau ta 
globalizacija, negailestinga, įmonės keliasi ten, kur darbo jėga 
pigesnė, kur sąlygos geresnės. Galbūt reikėtų dar įkurti fondą, 
kuris kompensuotų blogą nuotaiką arba fondą, kuris 
kompensuotų temperatūrų skirtumus tarp Europos Sąjungos 
valstybių. Jie galėtų vadintis prisitaikymo prie nuotaikos 
nelygumo

Susidaro įspūdis, jog globalizaciją bandoma paversti mitine 
būtybe, ar stichine nelaime. Tiesa ta, kad iš esmės ekonominiai 
globalizacijos efektai yra teigiami. Atsiranda daugiau galimybių 
realizuoti save, didėja žmonių pasirinkimo galimybės ir laisvės, 
vartojimo produktai tampa pigesni. Žinoma, atsiranda daugiau 
konkurencijos, tačiau konkurencija neleidžia užmigti ant laurų, 
skatina tobulėjimą. Be abejonės, staigūs kultūriniai ir socialiniai 
pokyčiai sukuria problemų, tačiau Europos Sąjungos fondas 
skirstydamas lėšas jų tikrai nesprendžia. Globalizacija- žmonių 

civilizacijos vystymosi etapas, kuris skirtingai veikia kiekvieną 
žemės gyventoją. Vieni gali laisviau keliauti, dirbti skirtingose 
pasaulio vietose, susipažinti su skirtingomis kultūromis ir tuo 
džiaugiasi. Kiti nenori arba negali prisitaikyti prie besikeičiančios 
dinamikos. Pavyzdžiui, Visagino gyventojai nors ir daugelį metų 
mokėjo gerokai mažiau už komunalines paslaugas ir iš anksto 
žinojo, kad Ignalinos elektrinė užsidarys, vis tiek piketuoja ir 
prašo valstybės pagalbos. Turint omenyje, kad tiksli uždarymo 
data buvo žinoma iš anksto, elektrinės darbuotojai turėjo visas 
sąlygas pasiruošti šiam įvykiui, susirasti kitą darbą ar pasiruošti 
persikraustyti gyventi į kitą miestą. Jeigu to nepadarė, kalta ti

Manau, tinkama paralelė šioje situacijoje būtų kompiuterio ir 
interneto atsiradimas. Ne visiem šis išradimas tapo iš karto 
priimtinu ir ne visi iš karto ėmė juo naudotis, net jeigu galėjo sau 
tai leisti. Spausdinimo mašinėlių gamintojui ši naujovė reiškė, jog 
jo gaminamų prekių paklausa pradėjo kristi, vis daugiau žmonių 
naudojosi kompiuterinėmis technologijomis. Ar jam reikėtų 
kompensuoti šį paklausos sumažėjimą, o gal sumokėti už 
kompiuterinio raštingumo kursus? Juk jis toliau gali prekiauti 
senomis technologijomis, jeigu tik atsiras pakankamai klientų, 
kurie yra pasiryžę mokėti už senovinę spausdinimo mašinėlę. Net 
jeigu jam teks bankrutuoti, yra kitų teigiamų pasikeitimų, galbūt 
knygos vietiniame knygyne tapo pigesnės dėl padidėjusio 
leidybos efektyvumo, atsirado galimybė „Skype“ ar kitos 
programos pagalba bendrauti su artimaisiais, gyvenančiais 
Londone. Tuo pačiu metu pasikeitė daugybė kitų aplinkybių, todėl 
įvertinti tikrąjį kompiuterio atsiradimo efektą konkrečiam žmogui 
tampa beveik neįmanoma, ką jau kalbėti apie valstybę ar visą 
pasaulį. Kaip ir technologinis progresas ar mokslo pažanga, 
globalizacija nėra politiškai patvirtinta programa, nėra už ją 
atsakingo pareigūno. Nors valdžios žmonės dažnai ir nori, kad 
mes tikėtume, jog gyvename statiškame pasaulyje, kurį jie gali 
kontroliuoti, taip nėra. Aplinkybės, kuriomis gy

Prašyti ir skirti lėšas prisitaikymui prie globalizacijos padarinių yra 
tas pats, kaip skirti lėšas prisitaikymui prie lietaus padarinių. 
Jeigu išeisi į lauką be skė
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