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Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus pranešimas „Iššūkis atkurti Europos 

ekonomikos augimą ir konkurencingumą“ 

Tarpparlamentinėje Europos Sąjungos ekonomikos ir finansų valdysenos 

konferencijoje 
 

 

 

Ponios ir ponai,  

džiaugiuosi galėdamas Jus pasveikinti Vilniuje ir drauge aptarti Europos ekonomikos augimo 

ir konkurencingumo perspektyvas. 

Pasaulyje ekonominiai sunkumai dar nesibaigė, todėl privalome gerinti mūsų ekonomines 

sąlygas ir išlaikyti tvarų ekonomikos augimą. 

Pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai perėmusios Lietuvos tikslas – veiksmingas ir 

orientuotas į rezultatus pirmininkavimas, kurio metu tikimasi padidinti Europos konkurencingumą 

ir patikimumą. 

Siekiant veiksmingo ir dinamiško Europos ekonomikos augimo ir konkurencingumo 

didinimo, būtina, kad valstybės narės įveiktų struktūrinių reformų įgyvendinimo iššūkį. 

Norint užtikrinti didesnį pasitikėjimą Europos Sąjungos ekonomika ir skatinti augimo 

potencialą, ypač daug dėmesio reikėtų skirti šiems prioritetams: 

Europos Sąjungos vidaus rinkos integracijai ir stiprinimui (ypač daug dėmesio skiriant 

paslaugų rinkai, skaitmeninei bendrajai rinkai ir energijos vidaus rinkai). Integruota bendroji rinka, 

apimanti 500 milijonų vartotojų ir 21 milijoną įmonių, yra pagrindinė ekonomikos augimo ir darbo 

vietų kūrimo varomoji jėga. Ji teikia milžinišką naudą visos Europos Sąjungos verslui ir 

vartotojams ir gali labai padidinti ekonomikos augimą. 

Norėčiau pabrėžti, jog nepaisant to, kad integracijos lygis paslaugų rinkoje ir toliau išlieka 

gerokai žemesnis nei prekių rinkose, įgyvendinus Paslaugų direktyvą galima išlaisvinti didžiulį šios 

srities potencialą ir pasiekti papildomą 1,8 proc. BVP augimą, – tai ypač svarbu dabar, kai Europos 

Sąjunga siekia atgaivinti ekonomiką ir skatinti darbo vietų kūrimą.  

Turime dar labiau skatinti prieinamumą ir konkurenciją. Mes sukūrėme verslui viziją apie 

lengvą priėjimą prie rinkų per kontaktinius centrus, tačiau ši sistema negali pasiūlyti visų planuotų 

galimybių, iki bus sukurta realiai veikianti skaitmeninė bendroji rinka. 

Privalome panaikinti nereikalingus ir neproporcingus reikalavimus, trukdančius verslui, ypač 

mažoms ir vidutinėms įmonėms, diegti inovatyvias idėjas ir išnaudoti bendros Europos rinkos 

privalumus. 

Turime įsiklausyti ir reaguoti į verslo ir kitų suinteresuotų šalių išsakytas pastabas dėl 

praktinių kliūčių, su kuriomis susiduriama vidaus rinkoje. 

Europos ekonomikai taip pat didžiulį poveikį daro tinklų pramonės šakų veikla. Norint 

pagerinti šią veiklą, reikėtų: 

skatinti sparčiojo interneto infrastruktūrą; 

aiškiai ir skaidriai apibrėžti vartotojų teises, kad verslo atstovai ir vartotojai įgytų didesnį 

pasitikėjimą prekyba internetu. Skaitmeninės bendrosios rinkos sukūrimas yra vienas svarbiausių 

ekonomikos augimo ir naujų darbo vietų kūrimo veiksnių. Tokia rinka sparčiai plečiasi, tačiau 

tarpvalstybinė prekyba internetu ir toliau išlieka nepakankamai aktyvi. Todėl turime siekti, kad 

skaitmeninė bendroji rinka nuo 2015 metų jau visiškai veiktų. Sukūrus bendrąją skaitmeninę rinką, 

lengviau būtų atliekami elektroniniai mokėjimai, technologijos taptų labiau patikimos, o interneto 

ryšys – spartesnis; 

būtina visiškai perkelti ir įgyvendinti trečiąjį energetikos teisės aktų rinkinį ir užtikrinti 

nacionalinių reguliavimo institucijų nepriklausomybę; 

garantuoti, kad nuo 2014 m. visiškai veiks vidaus energijos rinka ir nė viena valstybė narė 

neliks izoliuota nuo Europos dujų ir elektros tinklų po 2015 m. 
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be šių išvardytų tikslų, labai svarbu pagerinti transporto ir energetikos infrastruktūrą. 

Konkurencija energetikos vidaus rinkoje – galimybė Europos Sąjungos žmonėms rinktis dujų ir 

elektros tiekėjus ir užsitikrinti prieinamas energijos šaltinių kainas. 

 

VERSLO APLINKOS GERINIMAS IR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO 

MODERNIZAVIMAS 

Labai svarbu sukurti palankias sąlygas verslui steigtis, plėstis ir klestėti. Verslo aplinka turėtų 

būti gerinama supaprastinant verslui pradėti būtinus formalumus, leidimų, licencijų ir mokestinių 

prievolių vykdymo tvarką, taip pat mažinant bendrą administracinę naštą įmonėms.  

Mano manymu, būtina šalinti konkrečias veiklos kliūtis tokiuose sektoriuose, kuriuose galima 

sukurti daug darbo vietų. Tai – statybų, verslo paslaugų, logistikos, turizmo ir didmeninės prekybos 

sektoriai.  

Svarbu užtikrinti laisvą ir skaidrią konkurenciją, siekiant atverti kelią naujiems rinkos 

dalyviams.  

Taip pat labai svarbu remti produktyvias investicijas. 

Turime sukurti pramonei ir mažoms ir vidutinėms įmonėms palankią reguliavimo aplinką, 

grindžiamą geresnio reglamentavimo principais ir viešojo administravimo modernizavimu. Tai 

apima elektroninių viešųjų pirkimų plėtrą, viešojo administravimo skaitmeninimą, taip pat 

administracinių procedūrų supaprastinimą ir jų skaidrumo skatinimą. 

Produktų rinkų veiklą būtų galima gerokai pagerinti, jeigu nacionalinės standartizacijos 

institucijos siektų Europos Sąjungos lygiu nustatytų tikslų, ypač pereidamos nuo nacionalinių prie 

Europinio lygmens standartų. 

 

FINANSAVIMAS 

Kalbant apie finansavimo problemas, neramina tai, kad daugeliui investuoti norinčių mažų ir 

vidutinių įmonių subjektų gauti finansavimą kliudo sumažėjusios ir brangios finansavimo 

galimybės, todėl labai svarbu atkurti normalias skolinimo ekonomikai sąlygas. 

Valstybės narės turėtų labiau skatinti alternatyvius finansavimo šaltinius ir mažinti mažų ir 

vidutinių įmonių subjektų priklausomybę nuo tradicinių finansavimo šaltinių per bankų kreditus. 

Pagerinti prieigą prie išorinių finansavimo šaltinių padeda 2007–2013 metų Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų parama, tad ir naujuoju 2014–2020 metų programavimo laikotarpiu reikėtų skirti 

daug dėmesio tam, kad būtų galima kuo lengviau pasinaudoti finansavimo šaltiniais. 

Sveikintina, kad ateinančioje Europos Sąjungos finansinėje perspektyvoje daug galimų 

finansavimo šaltinių bus prieinama mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tai Įmonių konkurencingumo 

ir mažų bei vidutinių įmonių programa COSME, taip pat programa „Horizontas 2020“, kurios, be 

kita ko, pateikia naujų sprendimų, skirtų žinioms ir gebėjimams plėtoti, ir sudaro galimybę 

dinamiškai mažų ir vidutinių įmonių plėtrai. Labai svarbu užtikrinti, kad įmonės būtų gerai 

informuotos apie šias finansavimo galimybes. 

Ypač pabrėžtinas Pavėluotų mokėjimų direktyvos spartesnis įgyvendinimas, nes ekonominio 

sunkmečio laikotarpiu dėl lėčiau vykdomų prekybos sandorių mokėjimų labai nukentėjo mažų  ir 

vidutinių įmonių ekonominis tvarumas. 

 

INOVACIJŲ POLITIKA 

Norėčiau pabrėžti, kad svarbiausias Europos inovacijų politikos klausimas yra ne tik 

investicijų išsaugojimas ar didinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, bet ir veiksmingas tų 

investicijų panaudojimas, siekiant skatinti naujų rinkų kūrimąsi, visų formų inovacijas ir didinti 

produktyvumą. 

Siekdamos šių tikslų, valstybės narės turėtų paspartinti esmines struktūrines nacionalinių 

mokslinių tyrimų ir inovacijų sistemų reformas, kurios ypač aktualios mažiausiai novatoriškoms 

šalims. Atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės stiprybes ir nacionalinius ypatumus, šios 

reformos turėtų būti vykdomos nedelsiant. 
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Jeigu norime išlikti konkurencingi visuotinėje rinkoje, turime daugiau dėmesio skirti visam 

inovacijų kūrimo ciklui, stengtis panaudoti mokslinius tyrimus naujiems ir geresnės kokybės 

produktams ir paslaugoms kurti. 

Tikiuosi, pritarsite, kad didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas inovacijų paklausos skatinimo 

politikai, kuri turi veiksmingai sietis su inovacijų pasiūlos politika ir priemonėmis. Tam reikalingas 

mechanizmas, padėsiantis užtikrinti geresnį valdžios institucijų koordinavimą ir suinteresuotų šalių 

dalyvavimą. 

Dabartinė ekonomikos situacija ir klimato kaitos derybos turėtų būti traktuojamos kaip 

didžiulė galimybė siekti žaliosios ekonomikos plėtros per ekologinių inovacijų skatinimą. 

 

PRAMONĖS POLITIKA 

Gerai veikianti Europos Sąjungos vidaus rinka yra būtina sąlyga sėkmingam Europos 

pramonės restruktūrizavimui, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, todėl būtina geriau išnaudoti 

Europos Sąjungos vidaus rinkos potencialą. 

Integruota Europos Sąjungos vidaus energetikos rinka turėtų užtikrinti saugų ir 

nepertraukiamą energijos išteklių tiekimą konkurencingomis kainomis.  

Taip pat atitinkama politika paslaugų sektoriuje yra būtina siekiant palengvinti sklandų 

pramonės prisitaikymą. Efektyvios informacijos ir ryšių technologijos, konsultacijos, inžinerinės 

paslaugos yra vienas iš svarbiausių veiksnių, galinčių padidinti pramonės konkurencingumą. 

Manau, visi sutiksite, kad tik moderni ir inovatyvi įmonė gali konkuruoti vietinėse ir 

tarptautinėse rinkose, todėl reikia kurti palankias sąlygas inovacijoms. Atsižvelgiant į tai, parama 

inovatyviems Europos klasteriams taip pat skatins Europos pramonės ir regionų bendradarbiavimą. 

Čia labai svarbu imtis konkrečių veiksmų siekiant sukurti mechanizmą, skatinantį tarpvalstybinį 

klasterių bendradarbiavimą. 

Labai svarbus reindustrializacijos procesas. Turi būti padidinta ES pramonės BVP dalis nuo 

dabartinio 16 proc. lygio iki 20 proc. 2020 metais. Kiekviena darbo vieta pramonės srityje sukuria 

mažiausiai dvi vietas paslaugų sektoriuje. 

Politika, ypač susijusi su aplinkos apsauga ir klimato kaita, pramonei (o ypač intensyviai 

energiją vartojantiems sektoriams) turi didelės įtakos. Todėl būtinas subalansuotas požiūris. Manau, 

kad politikos priemonės, kuriomis siekiama priimti griežtesnius aplinkosauginius sprendimus, 

privalo neturėti žalingo poveikio tam tikroms pramonės šakoms ir neskatinti pramonės perkėlimo už 

Europos Sąjungos ribų. 

Galiausiai, norėčiau pasakyti, kad reformos darbo rinkos, pramonės išlaidų efektyvumo, 

mokesčių sistemos, infrastruktūros ir administracinio koordinavimo srityse turės didelę įtaką kuriant 

darbo vietas, palaikant konkurencingumą ir grąžinant pasitikėjimą. 

Linkiu Jums produktyvių diskusijų ir sprendimų, kaip sumaniai paskatinti Europos 

ekonomikos augimą ir konkurencingumą. 

 


