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Kłajpeda najbardziej wolnościowa, rejon
wileński bez długów

Kłajpeda po raz drugi została nazwana
najbardziej wolnościowym pod względem
gospodarczym samorządem na Litwie. Rejon
wileński z kolei jest  jednym z nielicznych nie
mających długów.

Litewski Instytut  Wolnego Rynku (Lietuvos
laisvosios rinkos inst itutas (LLRI)) ogłosił  ranking
litewskich samorządów. W rankingu oceniającym
wolność ekonomiczną Kłajpeda utrzymała
pozycję lidera, uzyskując 69,4 punkty ze 100 możliwych (w ubiegłym roku – 59,1).

Kłajpeda jest  najbardziej przyjazna dla inwestorów – zebrała 100 punktów w dziedzinie
inwestycji i możliwości rozwoju. Przoduje również według polityki podatkowej (40,9 pkt .).
Zdaniem LLRI, Kłajpeda posiada efektywną gospodarkę komunalną, dobre oceny zbiera
również administrowanie i zarządzanie samorządem, bo liczba pracowników samorządowych
nie jest  duża, działa zasada jednego okienka.

Na drugim miejscu znalazł się samorząd miasta Wilna (63,9 pkt .). Wilno zostało uznane za
samorząd najbardziej przyjazny dla mieszkańców (78,2 pkt .). Stolica również zajmuje pierwsze
miejsce w oświacie, opiece socjalnej, t rzecie - pod względem wydajności gospodarki
komunalnej.

Problemem Wilna są podatki, budżet oraz ochrona zdrowia – w mieście są zbyt wysokie
podatki, posiada zbyt dużo długów oraz zbyt mało prywatnych zakładów opieki zdrowotnej.
Podobne problemy są w Kownie.

„Najdziwniejsze, że największe problemy stwarzamy sami sobie. Są to czynniki wewnętrzne –
czas oczekiwania na zezwolenie na budowę, czas na zebranie koniecznych dokumentów. Za
pomocą niniejszej klasyf ikacji chcemy pomóc samorządom uregulować swoje sprawy
wewnętrzne” - powiedział  Žilvinas Šilėnas, rzecznik prasowy LLRI.

Vytautas Žukauskas, ekspert  LLRI, podkreślił , że w ciągu roku zmniejszył się średni czas
oczekiwania na wizytę u lekarza rodzinnego, jednak tylko cztery samorządy zmniejszyły swoje
zadłużenie. Liczba bezrobotnych we wszystkich samorządach jest  nadal wysoka, zwiększyła
się też liczba osób pobierających zasiłki.

Z 60 litewskich samorządów tylko rejon wileński i Wisaginia (Visaginas) nie mają długów.
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W klasyf ikacji samorządów rejonowych pierwsze miejsce zajęła Kretynga (68,9), na drugim jest
rejon kowieński (67,5), zaś dalsze miejsca zajmują rejony kłajpedzki i kiejdański.

Najgorsze warunki do inwestowania są w Wiłkomierzu (Ukmergė), Neryndze i rejonie
solecznickim. Głównymi przeszkodami w tych samorządach są wysokie podatki oraz
biurokracja.

Wszelkie informacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych portalach
internetowych, w mediach papierowych lub w inny sposób rozpowszechniać bez zgody
DELFI. Jeśli zgoda DELFI zostanie uzyskana, t rzeba obowiązkowo podać DELFI jako źródło.
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