Turiu VIZIJĄ Lietuvai
Kęstutis Eidukonis
Aš matau Lietuvą kaip BALTIJOS GELEŽINĮ VILKĄ, matau šalį, kurioje gyvena
daugiau kaip 4 milijonai lietuvių. Aš matau Lietuvą, kur lengva rasti patinkantį,
gerai apmokamą darbą visiems, norintiems dirbti. Aš matau šalį, kurioje žmonės
tinkamai gali panaudoti įsigytą išsilavinimą savo darbe. Aš matau Lietuvą, kurioje
vyriausybė yra skaidri ir sąžininga.
Aš matau šalį, kurioje valstybė sukuria tinkamas sąlygas visiems tinkamai gyventi.
Aš matau vietą, kurioje ūkininkai augina natūralius ekologiškus produktus, kurie
ne tik yra vartojami vietoje, bet ir turi didelę paklausą visame pasaulyje. Aš matau
šalį, kurioje darbdaviai, įskaitant vyriausybę, vertina ir gerbia savo darbuotojus.
Aš matau ir švietimo sistemą, kurioje mokytojai gerbiami ir gerai apmokami. Aš
matau nuostabią šalį, su sveikatos priežiūros sistema, kuriai nėra lygių, kur
gydytojai ir slaugytojai neprivalo imti kyšių, kad išgyventų.
Aš matau gražią šalį, kurioje pensininkai yra gerbiami ir gali gyventi savo
sidabrinius metus be būtinybės raustis šiukšlėse ar rinkti butelius. Aš matau tvirtą
gynybą turinčią šalį, kurioje kariuomenei reiškiama didelė pagarba ir su kuria
kitomis šalimis geriau nesipykti. Aš matau šalį, kurioje politinės partijos dirba
šalies gerovei ir nevalkioja viena kitos po purvą.
Aš matau šalį, kurioje žmonės yra patriotai, gerbia vienas kitą, kur toleruojamos
skirtingos nuomonės, kurioje žmonės gyvena moralia ir patriotine dvasia.
Paprastai tariant, aš matau šalį, už kurią kovojo ir žuvo partizanai, kentėjo Sibiro
tremtiniai ir politiniai kaliniai. Jei sutinkate – tada mes visi turime vienytis ir
atlikti keletą būtinų darbų.
Lietuvos ekonominis planas

Būtini esminiai pokyčiai gyventojų emigracijos sustabdymui iš Lietuvos ir jų
sugrįžimo skatinimui. Tam reikalinga vyriausybės vienybė ir tvirta politinė valia.
Šio straipsnio rekomendacijos apima tik ekonomiką. Kiti dalykai, tokie kaip
informaciniai karai, teisingumo sistema ir požiūris į darbuotojus, taip pat
moralinės, patriotinės ir dvasinės vertybės, bus atskiro straipsnio temos. Lietuvos
Seimo nariai TURI sutelkti dėmesį į kursą, skirtą valstybės laivui. Tvirtai stabdyti
visus smulkmeniškus skandalus, įžeidinėjimus ir kačių kovas. Laikas Veiksmui yra
čia ir dabar. Kiekvienais metais iš Lietuvos emigruoja šimtas „Boeing 747“
lėktuvų, toks išvykstančiųjų mastas. Ar ne laikas labai susirūpinti? Toliau
pateiktas dalykų sąrašas nėra baigtinis, tačiau tai strateginio plano pagrindas.
Išlaidų mažinimas
1. Siekiant skatinti verslą ir turizmą, reikėtų parduoti daugumą ar visus
senus ir gražius vyriausybės pastatus, esančius senamiestyje, ir perkelti
šias įstaigas į naujus, modernius. Padaryti tai, konsultuojantis su Vilniaus
miesto žinovais – tai pagrindinis turizmo vystymo planas. Gražus, istorinis
senamiestis turi atlaisvinti šį nekilnojamąjį turtą įmonėms – mokesčių
mokėtojams. Tai sumažintų eismo srautą, kurį senamiestyje sukelia
vyriausybės darbuotojai, vairuojantys automobilius. Senamiestis be
automobilių galėtų būti atlygis.
2. Visiškai privatizuoti „Lietuvos geležinkelių“ ir „Mažeikių naftos“ įmones.
3. Sumažinti Seimo narių skaičių. Tai būtų geras pasiaukojimo pavyzdys,
kaip ir simbolinis darbo užmokesčio sumažinimas. Kelionių ir biuro išlaidų
sumažinimas pakeltų visuomenės pasitikėjimą.
4. Peržiūrėkite visas vyriausybės įstaigas iš nulinės biudžeto sudarymo
pozicijos. Tegul jos pateisina savo egzistavimą ir išlaidas. Pašalinkite
besidubliuojančius ir nereikalingus skyrius bei personalą. Suteikite
pagrįstą darbo užmokesčio padidinimą ir premijas likusiems žmonėms už
jų nuopelnus, skirdami tam iš anksto nustatytą taupymo procentą.
Vyriausybės poreikis turi būti sumažintas 25% ar daugiau ir kartu
didinamas likusių valstybės tarnautojų darbo užmokestis.
5. Aš skatinu Vyriausybę toliau stiprinti mokyklas ir universitetus – sumažinti
administracines išlaidas. Padidinti mokytojų atlyginimus procentine dalimi
iš sutaupytų lėšų.
6. Atlikti mokestinę amnestiją, siekiant sumažinti šešėlinę ekonomiką,
paskelbti ribotą laikotarpį įmonėms ir asmenims išeiti iš šešėlių. Nustatyti

atgalinių mokesčių terminus iki metų ar dvejų. Mokėjimo terminai ir
sąlygos turi būti išbandomi, probacija turi būti šio proceso dalis.
7. Persvarstykite ir derėkitės dėl Lietuvos Vyriausybės skolos, kad
gautumėte geresnes sąlygas.
Su šiomis santaupomis Lietuvos Vyriausybė galėtų puikiai prisidėti prie Lietuvos
fiskalinio skatinimo. Kaip žino bet kuris geras nesovietinis ekonomistas –
privataus sektoriaus pinigai yra didesni nei vyriausybės stimulai, taigi jie grįžta į
ekonomiką. Paradoksalu tai, kad taip pat padidėja mokesčių pajamos. Tai
paskatina mūsų kitą žingsnį.
Mokesčių lengvatos
1. Pašalinkite visus PVM mokesčius, taikomus maisto produktams, ir
sumažinkite šilumos mokesčius.
2. Pajamų mokesčio atostogos visiems lietuviams, verslo savininkams, kurių
pajamos nesiekia Europos Sąjungos nustatyto minimalaus darbo
užmokesčio. Siūlykite dvejų ar daugiau metų pajamų mokesčio atostogas!
3. Mokesčių atidėjimas į ateitį, siekiant sukurti darbo vietų didelėse
įmonėse.
4. Sumažinti socialinio draudimo mokesčius iki Europos standartų. JAV šis
skaičius yra 127 200 USD.
5. Mokesčių sumažinimas turi papildomos naudos dėl faktiškai didėjančių
mokestinių pajamų, nes atlaisvintos lėšos sukuria naujų darbo vietų ir
plečia ekonomiką. Tai buvo išbandyta ir tai veikia. Taip padarė J. F.
Kenedis, taip pat Ronaldas Reiganas. Deja, pasireiškė viena iš Merfio
taisyklių: „Vyriausybės pajamų padidėjimas paskatino vienodą ir dar
didesnį išlaidų augimą toje pačioje vyriausybėje.“ Reikia vengti šio
neigiamo elemento.
Kiti žingsniai ekonomikos tobulinimui.
1. Plėtoti Lietuvos produktų ir paslaugų pardavimo užsienyje rinkodaros
planus , rengti Lietuvos diplomatus ir išeivius, kad jie mokėtų parduoti
lietuviškus produktus. Šiam tikslui reikia nusipirkti dalį TV, laikraščių,
žurnalų rinkos Lietuvos įvaizdžiui formuoti. Užsienio reikalų ministerija
turi koordinuoti privatų sektorių ir jam padėti. Surenkite konkursą
nustatyti geriausiai rinkodaros įmonei, kuri sukurtų Lietuvai stiprų prekės

ženklų planą. Investuokime į tai, kad Lietuvoje būtų atliekami reikalingi
darbai šioje srityje. Tam reikia gauti lėšų – žiūrėkite, kokią nuolatinę
pridėtinę vertę CNN ir BBC sukuria Makedonijai, Singapūrui,
„Emiratams“, bet niekada ten nesimato Lietuvos prekių ženklų ir jos
nuostabių produktų bei žmonių.
A. Ekologiniai žemės ūkio produktai – sūris, sviestas, grūdai, grybai, mėsa,
dešrelės ir t.t. Reikia, kad šiems produktams būtų suteiktos vyriausybės garantijos
dėl kokybės ir grynumo.
B. Parduokite Lietuvos švietimo, medicinos, aviacijos paslaugas – kaip ES centro.
C. Turizmas.
D. Paslaugų ekonomika – verslumo galimybės.
E. Administraciniai centrai.
2. Užbaikite sėkmingų verslininkų niekinimą. Jie yra darbo kūrėjai, todėl turėtume
jais didžiuotis, o ne pavydėti ir juos naikinti. Juokinga ir liūdna, kaip mes mylime
užsieniečius – Bransoną, Geitsą ir kitus, bet nematome saviškių. Pakanka kalbėti
apie spekuliantus ir pajamų nelygybę. Jūs nepagerinsite šalies ekonomikos ir
nesukursite gerovės, paimdami pinigus iš tų, kurie juos turi, ir atiduodami tiems,
kurie jų neturi. Pinigai plaukia į svetingą šalį, kurioje sukurtos sąlygos jų augimui.
Ir pinigai išeina, jei nėra pasitikėjimo šalimi ir jos vyriausybe.
Užuot keikę tuos, kurie išvyksta, sudarykime tinkamas sąlygas, kad jie pasiliktų ir
savo pinigus investuotų.
3. Atlikite visus išpuolius prieš rinkodarą finansinėms ir kitoms paslaugoms
bei apdirbamojoje pramonėje, kad jas įtrauktume į ES per Lietuvą.
BREXIT yra puiki galimybė Lietuvai. Kiti jau yra ten nuėję, ir mes turime
juos įveikti ir tą rinką nugalėti.
4. Skatinti verslininkus įsteigti Lietuvos aviakompaniją – privačią, ne
vyriausybinę, apsvarstykite ilgesnes mokesčių atostogas.
5. Apsvarstykite privataus laivo registro planą. Tai iš tikrųjų yra partnerystė
tarp vyriausybės ir privačios įmonės.
6. Nedrauskite alaus ir vyno pardavimų nuo šaligatvio – prarastumėte daug
turistų ir pajamų. Alkoholikai ten paprastai negeria. Daugelis Seimo narių
man teigė, kad nėra plano uždrausti alkoholio pardavimo šaligatvių
kavinėms, tačiau žiniasklaida skelbia ką kita. Dėl besaikio alkoholio
vartojimo –Ttrime imtis kitokių žingsnių: gydymo, vilties žvelgiant į ateitį

sukūrimo, švietimo, na, o jei reikia, tai ir priverstinio įsikišimo, sudarant
sąlygas gydyti žmones per prievartą.
7. Sustabdyti kalbas apie naujus mokesčius – visuomet, kai Lietuvos
Vyriausybės pareigūnai įsteigia naują mokestį, JAV investuotojai arba
pabėga, arba atsisako investuoti į Lietuvą. Lietuvai pavyko sukurti tam
tikrą JAV administraciją atitinkantį padalinį, tačiau to neužtenka, kad visa
bendrovė deklaruotų, jog ji yra kaip namuose Lietuvoje. Pažvelkime į
Airiją. Airija visoms įmonėms sudaro tokias sąlygas, kad jos deklaruoja
savo namus tenai, ne tik kai kurias jų dalis. Tai iš tikrųjų atneša pajamas.
Paprastai tariant, mums visiems reikia imtis darbų, kad būtų sukurtas BALTIJOS
GELEŽINIS VILKAS .
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