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DĖL XVIII VYRIAUSYBĖS SIŪLOMO INFLIACIJOS PASEKMIŲ ŠVELNINIMO IR

ENERGETINĖS NEPRIKLAUSOMYBĖS PRIEMONIŲ PLANO

Atsižvelgdami į tai, kad pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI) apskaičiuota metinė

infliacija 2022 m. kovo mėnesį Lietuvoje pasiekė rekordinius 15,6 proc., palyginus su 2021 m. kovu, o

Lietuvos banko atstovai teigia, kad vidutinė metinė infliacija šiais metais gali siekti 11 proc.;

reaguodami į tai, kad 2022 m. vasarį Lietuvoje prekės ir paslaugos, palyginus su 2021 m. vasariu,

pabrango net 14,2 proc., vartojimo prekių kainos per metus padidėjo 15,8 proc., paslaugų – 10,3 proc., o

neprognozuojamas degalų brangimas neišvengiamai ir toliau didins vandens, elektros, dujų, prekių ir

paslaugų, maisto produktų, nealkoholinių gėrimų, transporto paslaugų kainas;

vertindami tai, kad dėl Rusijos invazijos į Ukrainą, bei Vakarų sankcijų Rusijai, energetinių

išteklių, naftos, dujų bei pramoninių ir maistinių žaliavų kainos auga beveik nevaldomai ir “Brent” naftos

kaina eurais yra didžiausia istorijoje;

matydami gyventojų perkamosios galios mažėjimą bei mažėjantį vidaus vartojimą;

susipažinę su XVIII Vyriausybės parengtu infliacijos pasekmių švelninimo ir energetinės

nepriklausomybės stiprinimo planu (toliau – Planas);

pareiškiame, kad Plane numatyti 2,26 mlrd. eurų išmokoms mažiausiai uždirbantiems, pensijų

bei vaiko pinigų didinimui ir kompensacijų už šildymą, dujas bei elektrą teikimui yra nepakankamos

priemonės infliacijos poveikiui suvaldyti.

pažymime, kad dalis Plane numatytų priemonių, mūsų vertinimu, nepadės suvaldyti infliacijos, o

gali tik dar labiau ją skatinti, nes nėra numatyta, kokiomis pajamomis bus padengtos didėjančios biudžeto

išlaidos.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad mažiau nei pusė iš 2,26 mlrd. eurų yra skirta infliacijai valdyti.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, manome, kad infliacijos poveikiui suvaldyti būtina numatyti

ir įgyvendinti platesnes ekonomikos skatinimo ir finansines bei socialines priemones, kurios pagerintų

vartojimo galią ne tik turintiems mažiausias pajamas ir gyvenantiems skurdžiausiai, bet ir viduriniajai

klasei, kurią daugiausia sudaro jaunos šeimos, todėl siūlome:



- minimalią mėnesinę alga (MMA) sulyginti su neapmokestinamuoju pajamų dydžiu (NPD), nes

tokiu būdu trys ketvirtadaliai minimalios mėnesinės algos nebus apmokestinti gyventojų pajamų

mokesčiu (GPM) ir taip padidės žmonių perkamoji galia;

- laikinai sumažinti gyventojų pajamų mokesčio dydį (GPM),

- vesti derybas ir pasirašyti susitarimą su Lietuvoje maisto produktais prekiaujančiomis įmonėmis

dėl būtiniausių maisto prekių krepšelio kainų fiksavimo metams, būtiniausių maisto prekių krepšeliui

nustatyti nulinį PVM dydį;

- stabilizuoti kuro kainas laikinai mažinant akcizo dydį;

- trąšoms, kurias naudoja ūkininkai, taikyti nulinį PVM dydį;

- įteisinti vaistų priemokų kompensavimą asmenims nuo 65-erių metų;

- tinkamai vykdyti valstybei priskirtą funkciją reguliuoti vaistų kainų dydžius;

- subsidijuoti viešąjį transportą, kompensuojant vežėjams padidėjusias išlaidas kurui;

- viešąjį transportą gyventojams padaryti nemokamą;

- laikinai apriboti įmonėms, kurių dalininke yra valstybė ar savivaldybė, naudoti įmonės lėšas

paramai, renginių finansavimui ir pan. Šias lėšas nukreipti padidėjusių komunalinių paslaugų, vandens,

nuotekų tvarkymo, šildymo, atliekų tvarkymo įkainių dalies kompensavimui. Tokiu būdu užtikrinant

vartojimo išlaidų stabilizavimą ar paslaugų įkainių minimalų augimą.

- atsižvelgiant į asmenų pajamas, pažeidžiamiausiems visuomenės nariams, mokėti vienkartinę

išmoką šildymo, elektros energijos ar dujų išlaidoms apmokėti.

- sudaryti galimybę vartotojams likti valstybės reguliuojamame elektros tiekime.
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