KODĖL VERTA DIDINTI ALKOHOLIO KAINĄ?
Alkoholio vartojimo sąlygojama žala Lietuvoje 2010 m. preliminariais skaičiavimais sudarė
715.064.824 Lt. Į šią sumą įskaičiuoti kaštai apima dalį sveikatos priežiūros, prarasto produktyvumo, darbingumo pensijų, vaikų globos namų ir įkalinimo išlaidų kaštus, siejamus su alkoholio
vartojimo pasekmėmis Lietuvoje. Tačiau tai tik dalis iš visų su alkoholio vartojimo pasekmėmis
siejamų sričių.
Alkoholio vartojimo sąlygojama žala Lietuvoje 2010 m. galėjo sudaryti:
Prarastas produktyvumas (skaičiuojant neuždirbtas pajamas iki Žmonės būtų sulaukę pensinio amžiaus)
Sveikatos priežiūroje
Išmokant Prarasto darbingumo pensijas
Asmenų išlaikymui kalėjimuose, kurie nusikalstamas veikas padarė būdami neblaivūs
Išlaikant dėl tėvų girtavimo į vaikų globos namus patekusius vaikus

526.937.357 Lt
60.852.205 Lt
47.736.895 Lt
40.150.033 Lt
39.388.333 Lt

Pagal alkoholio suvartojimą ir jo sąlygotą žalą Lietuva priskiriama aukščiausios rizikos grupei Europoje kartu su
Latvija, Estija, Baltarusija, Rusija, Ukraina, Vengrija, Kazachstanu, Moldova1.
Tyrimai parodė, kad alkoholinių gėrimų kainų padidėjimas
reikšmingai − labiau nei kitose amžiaus grupėse − sumažina
alkoholio vartojimą tarp jaunų žmonių, o dažniau ir daugiau
geriantiesiems turi didesnį poveikį nei rečiau ir mažiau
geriantiesiems3.

Akcizo mokestis alui Euopoje2
eurais, šimtui litrų, 2012 spalio mėn.

Vertinant konkrečių alkoholio politikos priemonių poveikį kitiems, ne tik su sveikata susijusiems rodikliams, skaičiuojama, kad padidinus alkoholinių gėrimų kainą 10% alkoholio
vartojimas sumažėtų 4,4%, vidutiniškai 5,5 g alkoholio per
savaitę4.
Įvairios apmokestinimo formos – labiausiai paplitusi priemonė, kuria naudodamasis viešasis sektorius riboja
ekonominį alkoholinių gėrimų prieinamumą vietos, regiono ir nacionaliniu lygmeniu. Be kitų, valstybė nustato akcizo
arba pridėtinės vertės mokesčius. 1-asis Lietuvos alkoholio
kontrolės politikos principas (įvardinamas LR Alkoholio kontrolės įstatyme) - mokesčiais mažinti alkoholinių gėrimų
prieinamumą. Tai reiškia, kad valstybė pripažįsta alkoholinių
gėrimų akcizą ne tik kaip valstybės fiskalinės politikos elementą, bet ir kaip priemonę, skirtą alkoholinių gėrimų vartojimui mažinti.
Minimalus darbo užmokestis alkoholiu
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40 ml

Vienetų skaičius*
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Europos Sąjunga (ES) – tai
regionas, kuriame suvartojama
daugiausiai alkoholio pasaulyje5.
Europos komisijos užsakymu atlikto tyrimo metu buvo apskaičiuota, kad jei penkiolikoje senųjų
ES valstybių alkoholio kaina
padidėtų 10 %, tai per ateinančius
metus būtų išvengta daugiau kaip
9000 mirčių ir surinkta maždaug
13 milijardų eurų papildomo
akcizo mokesčio6.

Siūlome sekti Estijos pavyzdžiu7 ir numatyti ilgametį ir nuolatinį akcizo visiems
alkoholiniams gėrimams didėjimą po
5% kasmet ateinantiems 5 metams. Tai
galėtų kompensuoti infliaciją ir gyventojų
pajamų didėjimą, taip išvengiant santykinės alkoholinių gėrimų kainos mažėjimo augant
Lietuvos
ekonomikai.

*Pirkėjo perkamoji galia(vnt.), gaunančio minimalų atlyginimą (824,5 LT), atskaičius mokesčius, arba kiek alkoholinio gėrimo vienetų 2012 metų kainomis buvo galima įsigyti už minimalią algą.
**Laikas (minutėmis) per kurį pirkėjas uždirba pinigų įsigyti vieną vienetą gėrimo, uždirbdamas minimalų atlyginimą (824,5 LT) atskaičius mokesčius.
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163 634 žmonės

42 930 žmonių

14,69 % avarijų

dėl akoholio vartojimo sąlygotų
priežasčių kreipėsi į sveikatos
priežiūros įstaigas bent kartą
kiekvienais metais (gavo ambulatorines arba stacionarines gydymo paslaugas).

dėl alkoholio sąlygotų priežasčių
sumažėjo darbingumo lygis
(7,64 % visų registruotų sumažėjusio darbingumo atvejų), vidutiniškai 7155 žmonėms
kiekvienais metais.

buvo
sukeltos
neblaivių
vairuotojų, o neblaivūs pėstieji
sukėlė dar 11,84 % nelaimių iš
tų, kurių kaltininkais buvo pripažinti pėstieji.

Mokslu grįstos alkoholio kontrolės politikos
priemonės įgyvendintos 2008 ir 2009 m. davė
akivaizdžių rezultatų: buvo ženkliai pakeltas akcizas
visiems alkoholiniams gėrimams, apribota reklama televizijoje dienos metu, panaikintos mokestinės
lengvatos mažiesiems aludariams, sugriežtinta neblaivių vairuotojų kontrolė (ženkliai padidintos baudos, numatytas mašinų konfiskavimas ar net administracinis areštas). Vėliau 2009 m. buvo dar
kartą padidintas akcizas visiems alkoholiniams gėrimams ir uždrausta prekyba alkoholiu nakties metu.

Alkoholinių gėrimų kainos didinimas negali būti
siejamas su automatiniu nelegalaus vartojimo
apimčių augimu, nes nelegalios prekybos (kontrabandos) problema yra platesnė ir glaudžiai siejama su bendra atskiros šalies kultūra bei geografine
šalies padėtimi. Nors ši problema Lietuvai aktuali,
tačiau kovai su kontrabanda neturi būti naudojamas akcizinio apmokestinimo (akcizų mažinimo)
klausimas.
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Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija
negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
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