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D6l naujq suvarZymq smulkiam ir vidutiniam verslui
Kreipiames I Jus del numatomq naujq suvarZymq smulkiesiems prekybininkams, kurie
atsirastq del siDlomrl Tabako kontroles istatymo pakeitimq. Seimo nario G. Navaidio iregistruotas
[statymo pakeitimo projektas Nr. 1950 reikalauja irengti atskiras parduotuves arba skyrius su atskiru
[ejimu, o taip pat sillo daug kitq ribojimq. Realiame gyvenime Sie numatomi pakeitimai fakti5kai
uZdraustq prekyb4 tabako gaminiais nedidelese parduotuvese, vie5ojo maitinimo istaigose ir
kioskuose.
Mlsq nuomone, esant ekonominiam sunkmediui, tiesiog neatsakinga ,,eksperimentuoti" su
smulkiuoju verslu bei veliau stebeti, kokiomis gi s4lygomis imones sugebes i5silaikyti. Kaip ra5e
spauda (Veidas, 2010 03 08), vien per 2009 metus Lietuvoje buvo uZdarl.tos 652 maZmeninds
prekybos imones. Siq metq informacijos rasti nepavyko, tadiau nepana5u, kad situacija brltq bent
kiek pagerejusi.
Smulkieji ir vidutiniai verslininkai, ypad po mokesdiq reformos, vos iSgali susimoketi
mokesdius ir i5laikyi versl4. Nera jokiq galimybiq, jog jie galetq rasti papildomq le5q parduotuviq
pertvarkymui ar naujq skyriq [rengimui.
Be.to, sillomi pardavimq grieZtinimai yra diskriminaciniai smulkiojo ir vidutinio verslo
atZvilgiu. Siuo metu smulkieji prekybininkai ir taip turi labai nelygias sqlygas konkuruojant su
didZiaisiais prekybos tinklais, o po Siq suvarZymq [vedimo, sqlygos tik dar labiau pabloges. Jeigu
rDkantieji negales isigyti tabako gaminiq Salia jq namq esandiose parduotuvese, jie trauks i
didZiuosius centrus. Tai reiSkia, jog mes neteksime ne tik pajamrl uZ tabako gaminius, bet ir
prarasime dali pirkejq kitoms musq prekdms, ir tokiu brldu mlsrl apyvafia dar labiau nukris.
Taip pat reikia atsiZvelgti ir i dabarting aplink4 kurioje mes dirbame. Juk padios valstybes
duomenimis, beveik puse visq Lietuvoje parduodamq cigarediq yra nelegaliai atveZtos i5 Rusijos ir
Baltarusijos. Kas iverlino sirllomq draudimq pasekmes kriminogeniniu aspektu? Ar Zlugdydami
versl 4 nedarome pasl au go s kontrabando s or ganizatoriams ir j q parankini ams ?
Siulymai, kaip kovoti su tabako gaminiq varlojimu, visgi turi b[ti ai5kiai pagristi siekiama
nauda. Mums neai5ku, kokiq tikslq siekiama Siuo projektu, nes projekto autoriaus paai5kinimai
labiau primena spdliones, nei normahl ekonomini vertinim4. I5 kitos pusds, Zala smulkiajam verslui
bfltu konkreti ir didZiule.
Todel raginame Jus susilaikyti nuo tokiq istatymq priemimo ir labai kritiSkai vertinti
pana5ius populistinius sillymus.
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