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Lietuva – viena pirmøjø pokomunistiniø ðaliø pradëjo esminæ valstybës ir savivaldybiø
turto valdymo reformà. Svarbiausias ðios reformos klausimas buvo susijæs su valstybës ir
savivaldybiø turto privatizavimu – teisinës bazës sukûrimu, institucionalizavimu, procedûrø
reglamentavimu, disponavimo likusiu turto taisykliø sukûrimu. Niekas neabejoja, kad pagrindinis privatizavimo proceso tikslas – pelningai privatizuoti valstybei priklausanèius objektus ir taip papildyti ðalies biudþetà, atitinkamus fondus, pritraukti vidaus ir uþsienio kapitalo .investicijø, kurios galëtø pagyvinti kiekvienos ðalies, tarp jø ir Lietuvos, ekonomikà, skatintø iðlaikyti esamas ir sukurti naujas darbo vietas, modernizuoti gamybà, suformuoti tam
reikalingà infrastruktûrà, kurià vëliau taip pat bûtø galima privatizuoti.
Kokia yra vyriausybës funkcija ir kokia yra privaèiø, nevyriausybiniø, organizacijø paskirtis privatizavimo procese? Kas kà turi daryti, kas kam turi „tarnauti“ tam tikru metu ir tam
tikroje vietoje? Kaip paskirstyti atsakomybæ tarp ðiø labai skirtingø organizacijø? Tai, autoriø
nuomone, pagrindiniai klausimai, á kuriuos monografijoje bandoma atsakyti.
Privatizacijos procesas vyksta veikiamas ávairiø jëgø: pragmatiniø, ideologiniø, komerciniø ir populistiniø. Monografijoje aptariamas kiekvieno ðiø veiksniø poveikis privatizavimui.
Labai ádomûs yra monografijos autoriø bandymai surasti koreliacijas tarp valstybës
tarnautojø skaièiaus ir valstybës bei savivaldybiø valdomo turto apimties, jø funkcinës paskirties.
Autoriø nuomone, kol kas nerasti „vaistai“ nuo Parkinsono dësnio padariniø – valstybës tarnautojø skaièiaus augimo tendencija pastebima visose ðalyse, JAV, pavyzdþiui, vieðajame sektoriuje dirbanèiøjø skaièiaus augimas pastaruoju metu lenkia gyventojø skaièiaus
augimà, darbuotojø privaèiame sektoriuje augimo tempus. Lietuvoje, kaip paþymi autoriai,
iðvardyti procesai dël specifiniø pereinamojo laikotarpio prieþasèiø vyksta kontraversiðkai.
Monografijos autoriø nuomone, trys svarbiausi veiksniai lemia vieðojo sektoriaus augimo prieþastis:
a) didëjanti vieðojo sektoriaus paslaugø paklausa nesant kitø alternatyvø;
b) didëjantis vieðojo sektoriaus paslaugø pasiûlos potencialas;
c) vieðojo sektoriaus darbuotojø menki administraciniai gebëjimai. Tai reikalauja didinti
darbuotojø skaièiø, suprantama, ir jø iðlaikymui skiriamas iðlaidas, norint suteikti poreikius
atitinkanèias paslaugas.
Privatizavimas ne tik valstybës ir savivaldybiø turto, bet ir paslaugø teikimo, autoriø
nuomone, yra strateginë kryptis optimizuojant vieðojo sektoriaus veikla ir tenkinant visuomenës poreikius – didinant uþimtumà privaèiame sektoriuje, uþtikrinant paslaugø kokybës
garantijas.
Monografijoje átikinamai parodoma, kad siekiant maþinti valstybës valdymo darbuotojø
skaièiø ir jø iðlaikymo finansavimà – privatizavimas (turto ir paslaugø) yra ganëtinai racionali
iðeitis. Ði hipotezë pagrindþiama bendraisiais privatizavimo teorijos teiginiais, taip pat ávairiø
ðaliø privatizavimo praktika, ypaè privatizuojant geleþinkelius, kalëjimus, paðtà, telekomus,
vietos savivaldos komunaliná ûká ir transportà.
Paþymëtina, kad, nors jau deðimtmetis, kaip Lietuvoje vyksta privatizavimo procesas,
ðiuo klausimu nëra rimtø moksliniø studijø, Lietuvos mokslo bendruomenei ir visuomenei
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beveik neþinoma pasaulio patirtis privatizavimo srityje. Ðalies mokslo publikacijose pateikiami tik atskiri privatizavimo teorijos fragmentai, naudingi tam tikriems politiniø ir populistiniø jëgø konjunktûriniams tikslams.
Monografija yra vertinga tuo, kad joje yra pateikiama skirtingo iðsivystymo lygio ávairiø
ðaliø patirties lyginamoji analizë ávairiuose raidos etapuose. Vertinat monografijos mokslinæ
vertæ bûtent ið ðiø pozicijø, ji yra ypaè aktuali ir naudinga.
Monografijà parengë labai originalus autoriø kolektyvas: profesorius dr. Emanuelis S.
Savas, Niujorko universiteto Privatizavimo tyrimo centro direktorius, turintis praktiniø þiniø
apie privatizavimo eigà ir suformavæs konceptualias nuostatas ðiuo klausimu, kiti autoriai –
docentas dr. Vladimiras Obrazcovas ir profesorius habil. dr. Eduardas E. Janèauskas, dirbantys Lietuvos teisës universitete ir sukaupæ daug medþiagos tirdami valstybës ir savivaldybiø turto valdymo klausimus Lietuvoje ir gretimose ðalyse.
Monografijoje pateikiama ir bandoma kritiðkai analizuoti Lietuvos visuomenei labiausiai
rûpimø objektø privatizavimo proceso vyksmà: AB „Maþeikiø naftos“, AB „Lietuvos telekomo“, AB „Lietuvos dujø“, AB „Lietuvos kuro“, Klaipëdos valstybinis jûrø uosto, taip pat AB
„Lietuvos geleþinkeliø“. Suprantama, galutines iðvadas apie Lietuvos pagrindiniø objektø
privatizavimo racionalumà ir efektyvumà bus galima pateikti tik praëjus tam tikram laikui.
Monografijoje duomenys iðdëstyti aiðkiai, pateikiant konkreèiø Lietuvos ir kitø ðaliø patirties pavyzdþiø.
Knyga gali bûti naudinga mokslininkams, politikams ir plaèiajai visuomenei.
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