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PAMĄSTYKIME DRAUGE

KAIP MUMS GRĮŽTI I r i n k o s  e k o n o m i k ą ?
Pamažu afvėstanl diskusijoms 

apie Lietuvos politinės Nepriklau
somybės įtvirtinimu, šiam proce
sui pereinant nuo visuotinio politi
kavimo j profesionalių politikų 
rankas, pamažu ryškėjant šio pro
ceso keliams, vėl grįžtame prie 
to, nuo ko ir pradėjome pertvarką 
— prie ekonomikos. Spaudoje vėl 
pasirodė ekonomistų ir neekono- 
mistų mintys apie mūsų valstybės 
ūkio sistemos ateitj ir mūsų eko
nomikos galimybes. Prieš porą 
metų nuskambėjęs estiškas IME 
variantas tapo tada viena iš Liau
dies frontų, tame tarpe — ir Sąjū
džio susikūrimo priežasčių. Lie
tuvos ekonomistai, susibūrę j lai
kinąjį darbo kolektyvą, paruošė 
lietuviškąją ekonominę koncepci
ją, tuo prisidėdami prie ekonomi
nės minties išvystymo visoje Są
jungoje. Tačiau ši koncepcija, de
ja, netapo nauja lietuviškąja eko
nomine doktrina ir buvo panaudo
ta tik kaip ginklas politinei nepri
klausomybei siekti, gal kiek ir de
magogiškai pareiškus, jog ekono
minis savarankiškumas neįmano
mas be politinio suvereniteto. Po 
to atsirado Bogomolovo, Smeliovo, 
Kliamkino ir kitos teorijos, kurių 
pagrindu buvo jvairios ideologi
jos, jvairios ekonominės pažiū
ros, skirtingas požiūris į žmogų ir 
nuosavybę, jomis buvo maskuoja
mi skirtingi politiniai tikslai. Jas 
jungė tik viena — supratimas, kad

komandinė valdymo sistema jau
atgyveno ir toliau taip gyventi 
neįmanoma. Dabar nenumaldomai 
artėjame prie momento, kai visos 
šios teorijos, tapę naujos ūkinės 
sistemos modeliais, turi prasiskinti 
kelią j gyvenimą, žodžiai turi tapti 
veiksmu, nes delsti daugiau nebe
galima. 2inoma, ne visoms šių
teorijų lemta tapti įstatymais, nes 
žymi jų dalis pasitarnaus tik kitų 
teorijų argumentų teisingumo pa
tikrinimui ir niekada nebus įgy
vendintos, nes realus gyvenimas 
atmeta utopijas taip pat, kaip ir 
dalines reformas. ,

Perėjimas iš administracinio so
cializmo j rinkos ekonomiką, kaip 
parodė Jugoslavijos, Vengrijos ir 
Lenkijos pavyzdžiai, gali būti
gana skausmingas, jeigu vykdomas 
vertikaliais etapais, t. y., kai per
tvarkoma ne ekonomikos visuma, 
o tik atskiros dalys. Taip pat re
forma nebus efektyvi, jei vyks at
sietai nuo svarbiausių socialinių 
klausimų, jei gilins infliacinius pro
cesus ir neduos žmogui tuoj pat 
pajusti reformos teigiamų savybių. 
Todėl ir SSSR vadovybės siūlomai 
reguliuojamai rinkai teks nueiti 
kančių kelius. Žinoma, sovietiniams 
ekonomistams, kurių teorinių žinių 
ir mąstymo stereotipus formavo 
politinės ekonomijos ir marksistinės 
-lenininės dogmatikos kursai, sun
ku orientuotis rinkos santykiuose ir 
suprasti rinkos, nevaldomos jokio

mis komandomis, esmę. Kitaip ar
gi atsirastų kad it tokie supereko- 
nomistai, kaip A. Maldeikienė, ku
ri „Lietuvos ryte" praktiškai siūlo 
grjžti j senelio Markso laikų pra
dinio kapitalo kaupimo periodą.

Komunistai visada labai didelį 
dėmesj skyrė žodžiams. įvardin
dami tą ar kitą reiškinį, jie žo
džiui suteikia ne tik semantinę, bet 
ir politinę, netgi, sakyčiau, ma
giškąją galią. Todėl pagal juos 
socializmas gali būti tik toks, kokj 
aprašė Marksas ar Uljanovas, bet 
ne Martovas ir Bernšteinas, tik toks, 
kokj statė Džiugašvilis ir Brežne
vas, bet ne toks, kokj sukūrė likę 
nežinomi kaip teoretikai švedai ar 
vokietis L. Erhardas. Tą patj gali
ma pasakyti ir apie tokius žodžius, 
kaip „rinka" ar „privatinė nuosa
vybė". Tas pačias manipuliacijas 
pastebime ir su žodžiu „denacio- • 
nalizacija".

Jei prancūzai, 80-aisiais dena- 
cionalizuodami savo pramonę, iš
pardavė buvusias valstybinėje nuo
savybėje įmones tiems, kas turėjo 
„atliekamų" pinigų, tai dabar tas 
pats siūloma padaryti ir su mūsų 
įmonėmis. Pamirštamas valstybi
nės nuosavybės formavimo prin
cipas. O jis vienoks buvo Prancū
zijoje, kitoks — Lietuvoje. Ten 
iš darbo žmogaus valstybė nelupo 
devynių kailių ir darbininkas gau
davo visą atlyginimą, kurį ir pa- 
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NAMŲ DARBAI
Kai N ikita Chruščiovas pasm erkė 

Stalino kultą (SSSR vadinam ą as
m enybės kultu), ir pradėjo  viešu
mon brautis dem okratiškos mintys, 
netruko SSSR Baudžiam uosiuose 
kodeksuose atsirasti straipsnių apie 
griežtas bausmes už socialistinės 
tėvynės šm eižim ą. Į lagerius, ka lė
jimus ir psich iatrines ligonines bu
vo sugrūsta tūkstančiai žmonių, 
išdrįsusių bent užsiminti ap ie tai, 
ką dabar atvira i iš SSSR AT tribū
nos kalba daugelis deputatų.

Filosofas Jokūbas M inkevičius 
uždavė M ichailu i G o rbač iovu i na
mų darbą: sugrįžus iš V iln iaus
gerai pamąstyti, ką bendra su la is
ve  ir dem okratija turi SSSR himno 
pirm ie ji žod žia i:

Sojuz NERUSIMYJ respublik
svobodnych 

Splotila NAVEKI VELIKAJA
RUSJ.

Sis namų darbas buvo atliktas 
p avyzd in g a i: atsirado dar vienas 
sovietinės „dem okra tijo s" ramstis 
—  prezidento  ihstitucija ir nesu- 
verp iam as Eg lės kuodelis —  ga
rantuojantis te isę, bet praktiškai 
ne le idžian tis išstoti iš SSSR įstaty
mas.

K a i Raudonojo je aikštėje pasiro
dė n iek ieno  nesuvaryta ir nesure
žisuota tik ro ji šventinė darbo žmo
nių dem onstracija su prezidentui 
neįtikusiais re ika lavim ais, vieto j 
atviro pasikeitim o nuomonėmis 
atsirado nė kiek negeresnis įstaty
mas, g riežta i baudžiantis už p re
zidento šm eižim ą ir vė l atveriantis 
kelią  neap ib rėžta i tvarkos saugoto
jų sav iva le i ir sudarantis są lygas 
naujam asm enybės kultui atsirasti.

Kai L ie tu va  paskelbė Kovo  t i 
esios d ek la rac iją , buvo paskelbta 
iš aėksto suplanuota b lokada. 
Kokiu  namų darbu atsakys j Lietu
vos sutikim ą skelbti moratoriumą, 
galim a spręsti jau  v ien  iš to, kad

K A IP  T A I P E R E K Š L E I  VIŠTAI

SSSR ir toliau nesiruošia derėtis 
su Lietuva kaip su lygiateisiu part
neriu . Trumpai istoriškai žv ilg te lė 
jus praeitin , matyti, kad v isi tie 
„nam ų d arb a i" sovietiška jstatymų 
le idyba nebesuspėja kartu su de
m okratinių idėjų ir judėjim ų pliti
mu ir atsiranda ne kaip jas iš 
anksto formuojanti, o kaip tram

danti priem onė. Tai jau aiškus taip 
ir neišaušusio komunizmo idėjų 
sau lė lyd is. Jj geriausiai patvirtina 
Europos, jų tarpe ir Lietuvos tautų 
apsisprendim as žengti savo pasi
rinktu laisvės keliu , nežiūrint visų 
grasinančių ir tramdančių šūkių iš 
M askvos. V isa tai labai primena 
dirbtinai sukurtą ir netvirtų ryšių 
še im ynėlę , kai perekšlė višta ve
džio jasi jau paūgėjusius žąsiukus. 
Jie susiranda vandens ir nuplaukia 
to lyn nuo kranto, nekreipdam i 
dėmesio j krante besiblaškančios 
persigandusios perekšlės despe
ratišką kvaksėjim ą: „A tsipe ikėk ite ,
ką darote , be manęs p ražūsite ". 
Skirtumas gal tik tas, kad perekšlė 
nemuša savo neklaužadų ir iš jų 
neatima lesalo . Tačiau apsiplunks- 
navusių žąsiukų būrelis vis d idėja . 
Kuo labiau jie  apsiplunksnuos, tuo 
labiau perekšle i vištai teks p ripa
žinti, kad žąsiukai —  ne jos lizdo 
paukščia i, ir kad jok ia is „namų 
d arb a is" neprivers jų e lg tis k itaip , 
negu jiem s liep ia jų prigim tis.

A lb e rta s  G R I G A R A V I Č I U S

KAIP MUMS 
GRĮŽTI Į...

(A tkelta iš 2 psl.) 
skirstydavo savo nuožiūra. Ir v i
suomet jam likdavo lėšų savo as
meninių ir socialin ių poreikių pa
tenkinimui bei socialin ių garantijų 
užtikrinim ui. G i sovietinė sistema 
pirma ap ip lėšdavo žmogų, atimda
ma d idžiusią dalj jo uždirbtų p in i
gų neva socialin ių poreikių tenki
nimui, o faktiškai —  va lstyb in io  
b iurokratin io aparato išla ikym ui, 
nes nemokamas mokslas, gydym as 
ar dotacijos maisto ir kitų prekių 
kainų lyg io  palaikym ui sudaro tik 
ned idelę viso biudžeto d a lj. Si iš
malda sudaro tik socialinių garan
tijų regim ybę, todėl e ilin is  žmo
gus buvo ir liko e lgeta, o sąlygas 
turtėjimui gaudavo tik ned idelė da
lis tų nusavintų gėrybių skirstytojų 
— taip vadinama nom enklatūra. 
Šie žmonės per gim inystės ar kyšių 
p rotekciją įgaudavo teisę prieiti 
p rie  lovio ir dalinti, skirstyti prak
tiškai visas vertybes, sukurtas dar
bo žmogaus. Nomenklatūros pelnas 
to je v isuotin io skirstymo ekono
mikoje buvo didžiausias. Tačiau 
patys atvirai pardavinėti skirstomas 
vertybes šie .v e ik ė ja i"  negalė jo , 
nes per jų rankas ėjo  ne pačios 
vertybes šie „v e ik ė ja i"  negalė jo , 
todėl atsirado ir d idžiu lis būrys 
tarpininkų, kurie realizuodavo 
skirstomas prekes, butus, autom o
bilius . Bet ir šie bazių vedėja i, 
d irektoriai, profsąjungų lyderia i 
retai patys da lyvavo  šiame proce- 
ce betarp iškai. Jie  tik kūrė būdus, 
kaip gauti didesnį pelną ir sudary
davo sąlygas atsirasti defic itu i — 
toks dalyvavim as nebuvo baudžia
mas net įstatymu. Dauguma dabar
tinių deficitų sukurta dirbtinai. Juk 
nė vienas nevaikšto  nuogas ir ba
sas, nors batų ir rūbų parduotuvė
se nėra. Prekių kaupimui iki tokio 
lyg io , kol jos tampa deficitinėm is, 
ypač pastaruoju metu plačiu mastu 
buvo statomos prekybinės bazės. J 
v ieną kurj regioną sp ecia lia i ne
tiekiam a kokia nors prekė, kad to 
rajono gyvento jai tą prekę išp irk
tų kitur. Buvo sudaromos netgi 
palankios normos limitams. Pavyz
džiu i, atsarginių autodalių tiekim as 
susietas ne su regione esančiu au
tom obilių skaičium i, o tik su ta 
jų dalim i, kuri parduota ten pagal 
paskyras. G i tokių autom obilių, 
sakysim , L ietuvo je tik kas penktas.

Todėl atsirado ir trečioji, gau
siausia skirstytojų grandis —  
„juodosios rinkos" spekuliantai, 
kurie, mokėdami duoklę dviems vir
šutiniams sluoksniams, valdo di
džiausią viso Lietuvoje esančio 
laisvo kapitalo dalj, tuo reguliuo
dami ne tik „juodosios rinkos" 
kainas, bet ir.p rek ių  kiekj oficia
lioje prekyboje. Pastaruoju metu 
šio kapitalo savininkų įtaka rinkai 
ir net gamybai taip išaugo, kad 
galima kalbėti apie tikros mafijoe 
formavimąsi. Todėl nebūkime nai
vūs, tikėdamiesi, kad šis kapitalas 
bus investuotas j atkuriamą Lietu- 

(Nukelta j 4 psl.)



4
KAIP MUMS GRĮŽTI Į RINKOS EKONOMIKĄ?

«

(Atkelta iš 3 psl.) c. 
vos ekonomiką — per daug ma
ži tokių investicijų dividendai. Gal 
tik dalis šio kapitalo bus panau
dota prekyboje, o pati didžioji 
pinigų masė bus nukreipta vėlgi 
j „juodąją rinką" deficitinės ekono
mikos palaikymui, nes spekuliantui 
visada geriau žvirblis saujoj, negu 
gulbė padangėje, o tautinių jaus
mų, kaip parodė blokados pradžia, 
spekuliantas neturi.

Todėl, vykdant ekonomikos re
formą, tuos „juoduosius" pinigus 
teks nuvertinti. Vienas būdas tam
— pinigų reforma ir pinigų keiti
mo kvotos. Tačiau šiuo atveju ga
li nukentėti ir tie pinigai, kurie 
uždirbti, kaip sakoma — sąžinin
gai, pagal visuotinai priimtas tai
sykles, pagal įstatymus. Be to, 
valstybinės nuosavybės išpirkimui
— tikrajai denacionalizacijai — ne
užtektų ne tik spekuliacinio kapi
talo, bet ir visų Lietuvos žmonių 
turto, nes valstybės turtas kelis 
kartus viršija buvusią kompensaci
ją dirbantiesiems už to turto su
kūrimą. Todėl gali būti pritaiky
tas tik kitas, daugmaž socialiai 
teisingas kelias: kai pirmiausia 
darbo žmogui grąžinama bent di
džioji jo faktiškai uždirbtų pinigų 
vardinių akcijų arba kompensaci
nių čekių pavidalu — tai yra j 
rinką išmetama didelė suma negry
nųjų pinigų, kuri įstengs konku
ruoti su spekuliaciniu kapitalu iš 
pradžių gamybos priemonių rin
koje, o vėliau, per gautus divi- 
dentus grynais pinigais — *r .P re' 
kių rinkoje. Si apyvarta, ypač, je i
gu reforma bus vykdoma radikaliai 
ir greitai, turėtų būti l a b a i  greita.

Denacionalizacija klasikiniu su
vokimu, t. y. nacionalizuoto, vals
tybės supirkto iš privačių asmenų 
turto išpardavimas, Lietuvoje ne
įmanoma, nes nacionalizacijos 
praktiškai nebuvo. Tad šią sąvoką 
galime taikyti tik tai valstybinio 
turto daliai, kuri sukurta valstybės 
lėšomis. Po sovietinės invazijos 
konfiskuotai nuosavybei reikia tai
kyti reprivatizaciją — tai yra grą
žinti be jokių išpirkimų buvusiems 
savininkams ar jų įpėdiniams bent 
jau tokio dydžio turtą, koks buvo 
konfiskuotas.

Tačiau tai tik pirmas etapas, ku
riam pasibaigus, galima pradėti ir 
denacionalizaciją. Visas likęs vals
tybės nuosavybėje turtas įvertina
mas pasaulinės rinkos kainomis ir 
iš jo išskiriama ta dalis, kuri liks 
valstybės nuosavybėje ir toliau ar
ba bus jos kontraliuojama. Si dalis 
(a ip pat padengiama kompensaci
niais čekiais, kurie išdalijami nega
mybinės sferos darbuotojams. Ga- 
mybinių ūkio šakų įmonių turtas 
įvertinamas akcijomis, kurių sąlygi
nė vertė turėtų būti 10-20 proc.

didesnė už kompensacinio čekio 
vertę. Apie 40-50 proc. šių akcijų 
išdalijama tų Įmonių dirbantiesiems 
kaip vardinės akcijos, 30-40 proc. 
parduodama už kompensacinius če
kius arba grynus pinigus net ir ne 
tų įmonių dirbantiesiems kaip rin
kos akcijos. Likusi dalis rinkos ak
cijomis lygiomis dalimis palieka 
įmonės rezervinėje nuosavybėje 
kaip akcijų paketas, ir atitenka sa
vivaldybės nuosavybėn, 2inoma, šis 
santykis gali kisti, nes skirtinga bus 
ir visuminė vienos jmonės turto 
dalis ir dalis, atitenkanti vienam 
darbuotojui.

Kyla klausimas, kaip įvertinti 
kompensacinius čekius ir akcijas 
bei kaip jas paskirstyti — visiems 
po lygiai ar pagal darbo stažą. 
Vardinių akcijų nominalinė vertė 
turėtų būti vienoda visoms įmo
nėms. Ji nustatoma visų įmonių 
turto sumą padalijant iš visų dar
buotojų bendro darbo stažo pil
nais metais. Kiekvienas darbuotojas 
gauna atitinkantį jo darbo stažą 
vardinių akcijų kiekj. Jų vertė tu
ri būti 10-20 proc. didesnė už 
rinkos akcijų vertę, Tačiau, jeigu 
darbuotojas anksčiau dirbo kitoje 
įmonėje kaip pagrindinėje darbo
vietėje, jis savo dalj toje įmonė
je gauna ne vardinėmis, bet rinkos 
akcijomis. Už antraeiles pareigas 
akcijos nedalijamos. Vardinės ak
cijos duodamos tik tos jmonės 
darbuotojams ir negali būti par
duodamos atviroje rinkoje — jas 
tik išeidamas į pensiją, ar keisda
mas darbovietę dirbantysis gali 
pakeisti rinkos akcijomis, nes var
dinės akcijos — tai tik dirbančiųjų 
dalyvavimo jmonės pelno paskirsty
me garantija, būdas kolektyvinį su
interesuotumą įmonės pelno didėji
mu paremti asmeniniu suinteresuo
tumu, o taip pat ir darbuotojo da
lyvavimo jmonės valdyme forma.

Rinkos akcijų vertė tik pirmaja
me etape nustatoma mažesnė už 
vardinių akcijų vertę — toliau, pri- 
klausimai nuo paklausos ir pasiū
los, nuo įmonės pajėgumo ir pro
dukcijos kokybės bei nuo dauge
lio kitų faktorių, rinkos akcijų vertė 
keisis atitinkamai jų kainai akcijų 
biržoje. Šių akcijų keitimas j kom
pensacinius čekius ir pardavimas 
už pinigus neturi būti ribojamas 
nuo pat jų išleidimo.

Tokiu būdu mūsų rinkos ekono
mika prasidėtų ne nuo pirminio 
kapitalo kaupimo, nes tas kapita
las faktiškai jau yra sukauptas, tik 
kol kas nusavintas valstybės. O 
kito kelio jo padalijimui, kaip tik 
remiantis socialinio teisingumo 
principais, nėra. Tai nebūtų lygia
va, nes akcijos ar kompensaciniai 
čekiai būtų dalijami atitinkamai 
darbo stažui (tik jokiu būdu ne 
pagal atlyginimo vidurkį) bei atski

riant gamybinę ir negamybinę sfe
ras.

Pasiruošimas reformai galėtų 
vykti kad ir pusmetį ar net iki va
sario mėnesio. Tuo laiku būtina 
priimti visus reikalingus įstaty
mus, išspausdintų akcijų ir kitų 
vertybinių popierių blankus, ap
mokyti specialistus. Reprivatizaci
ją, kuri mažai siejasi su denacio
nalizacija, galima atlikti ir rudenį, 
kai baigti žemės darbai. O pačią 
reformą būtina įvykdyti kuo grei
čiau, gal net, kaip tai buvo pada
ryta Vokietijoje — per vieną die- 
ną.

Prieš tai, kartu su reprivatizacija, 
dar būtina atsisakyti visų valstybės 
dotacijų pramonės ir žemės ūkio 
produkcijos gamybai, sunorminti 
kainas, o buvusių dotacijų pinigus 
kaip kompensaciją už kainų padi
dėjimą išmokėti visiems be išimties 
Lietuvos gyventojams. Tik atsisa
kius dotacijų galima galvoti apie 
perėjimą prie rinkos ekonomikos. 
Prekių gamybą ir kainų mažinimą 
galima reguliuoti ir mokesčių sver
tais.

Kartu su rinkos ekonomikos 
pradžia reiktų įvesti ir litą, kuris 
iš karto būtų padengiamas prekė
mis ir paslaugomis, neužstatant nei 
denacionalizuoto, nei likusio vals
tybės nuosavybėje turto. Gal būt 
net vertėtų iš karto atskirti rublio 
ir lito cirkuliaciją, kaip tai dabar 
yra su kita konvertuojama valiuta 
ir litais padengtas prekes parduoti 
atskirose valiutinėse parduotuvė
se, kol litas galutinai išstums rublį 
iš apyvartos. Tokiu atveju nereiks 
bijoti ir litų išvežimo. Ir jokiu 
būdu negalima leisti litų keisti j 
rublius masiškai. Litas iš karto tap
tų nors ir silpnute, bet konvertuo
jama valiuta. Lito padengimas vien 
prekėmis sukels dalinj jo deficitą, 
tačiau, prasidėjus apyvartai, tai tik 
paskatins gamybos didinimą ir kai
nų mažėjimą. O leidžiant ribotai 
cirkuliuoti ir rubliui, u i jj parduo
dant rubliais nupirktas prekes, 
neturėtų pritrūkti ir prekių.

Dabar svarbiausia tinkamai pa
ruošti visą jstatyminę ir materialią
ją reformos dalj. Rinkos ekonomi
ka jau seniai funkcionuoja 5/6 
planetos, o mūsų įstatymdaviai vis 
dar išradinėja dviratį ir nori mo
kytis tik iš savų klaidų, net nepa
sižiūrėdami j kitų valstybių įstaty
mus. Vėl kuriami jstatymai su įvai
riomis išlygomis, su kabliukais vi
sokiems poįstatyminiams aktams,
instrukcijoms, nurodymais. Jstafymai 
turi būti tik tiesioginio veikimo, 
nes priešingu atveju išsimiklinusi 
burokratinė mašina juos sugeba 
numarinti. O juk biurokratinis bar
jeras grįžtant j rinkos ekonomiką, 
mums bus pats sunkiausias.
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