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Uwagi parlamentu litewskiego Seimas
DOTYCZĄCE PYTAŃ DO PARLAMENTÓW NARODOWYCH DELEGUJĄCYCH 
PRZEDSTAWICIELI DO UCZESTNICTWA W DEBACIE MIĘDZYPARLAMENTARNEJ W 
BRUKSELI POD TYTUŁEM „EUROPEJSKA POLITYKA GOSPODARCZA: 
PERSPEKTYWA KRAJOWA I EUROPEJSKA”

Niniejszym przedstawiamy opinię dotyczącą pytań zawartych w załączniku 1 „Pytania do 
parlamentów narodowych” do zaproszenia od Parlamentu Europejskiego i Parlamentu 
Luksemburga do uczestnictwa w najbliższej debacie, skierowanego do Przewodniczącego 
Parlamentu Republiki Litewskiej (dalej zwanego Seimas), pana Artūrasa Paulauskasa. 

1.
Litewski program konwergencji, przedstawiony Komisji Europejskiej i Radzie ECOFIN w 
imieniu naszego rządu przez Ministra Finansów, został przygotowany i zatwierdzony przez rząd 
Republiki Litewskiej na podstawie Ogólnych Kierunków Polityk Gospodarczych i postanowień 
Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu. 

Program ten został również przedłożony Seimas i na mocy zarządzenia Przewodniczącego 
Seimas przedstawiony parlamentarnej Komisji Budżetowej i Finansowej oraz innym komisjom 
specjalnym, które w formie decyzji wyrażają swoją opinię w sprawie litewskiego programu 
konwergencji przedstawionego przez Ministerstwo Finansów. Komisje parlamentarne wskazały, 
że zaktualizowany litewski program konwergencji tworzy wstępne warunki przygotowania 
naszego państwa do pełnego członkostwa w Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej od 
1 stycznia 2007 r.

Kształtowanie i realizacja polityki gospodarczej Republiki Litewskiej są określone przepisami 
dotyczącymi polityki monetarnej i kursowej naszego kraju, zawartymi w ustawach 
uwzględniających sytuację naszego małego państwa o bardzo otwartej gospodarce.

W tych okolicznościach zewnętrzna stabilność naszej krajowej waluty – lita – posiada 
zasadnicze znaczenie zarówno dla rozwoju makroekonomicznego, jak i stabilności cen w kraju. 
Aby osiągnąć te cele stosujemy strategię sztywnego kursu walutowego i zasady zarządu walutą. 
Ustawa o wiarygodności lita Republiki Litewskiej przewiduje, że lity wprowadzone do obiegu 
przez Bank Litwy muszą znaleźć pełne pokrycie w rezerwach walutowych. Od 2 lutego 2002 r. 
kurs lita jest sztywny wobec euro.

Sztywny kurs walutowy sam w sobie nie zapewnia takiego samego poziomu inflacji jak w kraju 
z walutą bazową, pomaga jednak obniżyć stopy inflacji i przyczynia się do zapewnienia 
stosunkowo długoterminowej stabilności cen. 

Strategia polityki monetarnej naszego państwa i zasady zarządu walutą nie dopuszczają 
stosowania instrumentów polityki aktywnej interwencji, takich jak regulacja stopy 
refinansowania czy interwencja na rynku finansowym w celu natychmiastowego opanowania 
potencjalnego niebezpieczeństwa wynikającego z możliwości upadłości banków z powodu 
problemów finansowych, niewypłacalności itd. Jednakże obecny system polityki monetarnej 
m.in. dopuszcza nieograniczoną wymianę waluty bazowej (euro) na lity i odwrotnie, jak również 
operacje depozytowe i odkupu do wysokości rezerw walutowych netto. 
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Zgłaszamy następujące propozycje wzmocnienia wdrażania OKPG i PSW:

1) Proponujemy sprzeciwienie się zmianom harmonogramu rozwoju zaktualizowanych 
programów stabilności i konwergencji. W rzeczywistości obecna procedura przedstawiania 
zaktualizowanych programów stabilności i konwergencji umożliwia wpływanie na proces 
budżetowania na rok następny;

2) Uważamy, że nie należy uchwalać przepisu wymagającego przygotowywania nowego 
programu stabilności i konwergencji przez każdy nowo utworzony rząd państwowy, ponieważ 
podważyłoby to wypełnianie zobowiązań w krajach o częstych zmianach rządów: każdy rząd 
koalicyjny miałby wówczas możliwość uzasadnienia swoich uchybień w realizacji programu 
stabilności i konwergencji zatwierdzonego przez rząd poprzedni. 

Każdy nowo utworzony rząd, niezależnie od swoich przekonań politycznych, powinien 
przejmować zobowiązanie do zachowania dyscypliny polityki fiskalnej i monetarnej, 
zapewniając tym samym realizację programu stabilności i konwergencji. Ponadto każdy rząd 
powinien w niektórych okolicznościach posiadać możliwość dokonania zmian programów 
stabilności i konwergencji, polegających na ich aktualizacji;

3) Proponujemy poparcie propozycji uchwalenia przepisów zobowiązujących odpowiednie 
instytucje do przedstawiania programów stabilności i konwergencji oraz dotyczących ich zaleceń 
Rady ECOFIN do oceny przez parlamenty narodowe. Realizacja takich programów i zaleceń nie 
byłaby możliwa bez zgody parlamentu, gdyż często dotyczą one ustawodawstwa i jego zmian.

2.
Projekty WE dotyczące poprawy nadzoru nad procesem lizbońskim powinny stanowić podstawę 
przyszłych debat na temat wykonania postanowień PSW i rocznego harmonogramu polityki 
gospodarczej UE. 
Uwzględniając zalecenia zawarte w OKPG, Litwa zapewniła ciągłość swojej polityki 
gospodarczej, a w nowo przygotowanym programie konwergencji utrzymała rygorystyczne cele 
zmniejszenia deficytu fiskalnego: 2,5 % PKB w 2005 r., 1,8 % PKB w 2006 r. i 1,5 % PKB w 
2007 r.

Te zobowiązania wraz z zakresem wydatków budżetu państwa w 2006 r. zostaną obszernie 
rozpatrzone w Seimas pod koniec bieżącego roku i zgodnie z ustaloną procedurą wskaźniki te 
zostaną zawarte w ustawie. 

Przedstawiamy następujące uwagi w odniesieniu do wzmocnienia PSW, OKPG i części 
zapobiegawczej rocznego harmonogramu polityki gospodarczej UE:

1) Popieramy przedstawione propozycje działań naprawczych w zakresie osiągnięcia 
średnioterminowych celów;

2) Zgadzamy się z propozycjami rozważenia szerokich reform emerytalnych przy ustalaniu 
średnioterminowych celów. 

3.
Seimas i inne instytucje publiczne Republiki Litewskiej dysponują wystarczającą liczbą 
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specjalistów i polityków wykwalifikowanych w zakresie nadzoru finansów publicznych w UE i 
polityki makroekonomicznej. Jednakże niektórzy politycy w nowym Seimas i rządzie powinni 
poszerzyć swoją wiedzę w tej dziedzinie poprzez ustanowienie ściślejszej współpracy w 
Parlamentem Europejskim i innymi instytucjami UE. 

Zgłaszamy następujące propozycje, które mogłyby pomóc wzmocnić wykonanie procedury 
nadmiernego deficytu budżetowego:
1) Proponujemy poprzeć przedłużenie ostatecznych i wstępnych terminów wykonania procedury 
nadmiernego deficytu budżetowego do 6 i 4 miesięcy, odpowiednio na podstawie art. 104 ust. 7 
(obecnie stosuje się termin czteromiesięczny) i na podstawie art. 104 ust. 9 (obecnie stosuje się 
termin dwumiesięczny);

2) Popieramy sugestię, że w szczególnych okolicznościach należy dopuścić korektę terminów 
zastosowania procedury nadmiernego deficytu budżetowego, a terminy mogą podlegać 
przeglądowi przy uwzględnieniu nieprzewidzianych okoliczności gospodarczych. Wyjątki 
powinny jednak zostać wyraźnie określone i nie powinny podważać zaufania do dyscypliny 
fiskalnej UGW. 

4.
Uważamy, że OKPG powinny pozostać centralnym instrumentem koordynacji polityk 
gospodarczych obejmujących politykę makroekonomiczną, mikroekonomiczną i politykę 
zatrudnienia. OKPG muszą określać obszary problemów UE i Państw Członkowskich oraz 
ustanawiać główne priorytety Krajowych Lizbońskich Planów Działania (KPD). 

Bardzo ważną kwestią jest wyraźne wyznaczenie kierunku realizacji głównych celów Strategii 
Lizbońskiej, w związku z czym pragnęlibyśmy podkreślić znaczenie określenia celów Strategii 
Lizbońskiej i jednoczesnego wyjaśnienia OKPG, jak również zmniejszenia liczby wytycznych. 
Konieczne jest zapewnienie spójności OKPG i ich zgodności z Wytycznymi w zakresie 
Zatrudnienia oraz mechanizmu koordynacji całej polityki gospodarczej na poziomie europejskim 
i krajowym. W odniesieniu do tych kwestii chcielibyśmy zwrócić uwagę na pomysł Komisji 
dotyczący współpracy Parlamentu, Rady i Komisji w zakresie oceny wyników wdrażania 
priorytetów lizbońskich. 

W celu zapewnienia efektywności przyszłych ram polityki gospodarczej należy również zwrócić 
uwagę na współpracę pomiędzy różnymi strukturami i komitetami Rady. Z zadowoleniem 
przyjmujemy inicjatywę przedstawienia wstępnych zaleceń OKPG lub ich aktualizacji w 
styczniu z zamiarem lepszego przygotowania do wiosennego szczytu Rady Europejskiej i 
zapewnienia spójności procesu. 

Przedstawiamy następującą opinię w sprawach dotyczących nadzoru nad procesem lizbońskim 
(ramy polityki gospodarczej):

1) Uważamy, że przedstawione przez Komisję Europejską propozycje dotyczące wzmocnienia 
nadzoru nad procesem lizbońskim powinny stanowić podstawę przyszłych rozważań na 
poziomie UE i krajowym;

2) Zasadniczo popieramy inicjatywę sporządzania trzyletnich Krajowych Planów Działania 
(KPD) wraz z wytycznymi UE przy zachowaniu możliwości wyboru przez Państwa 
Członkowskie instrumentów wykonawczych uwzględniających ich sytuację początkową i cechy
szczególne. KPD powinny przewidywać przyszłe reformy i ich kierunki przy osiąganiu celów 
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wzrostu i zatrudnienia, a jednocześnie utrzymywać zgodność z OKPG oraz programami 
stabilności i konwergencji;

3) Popieramy propozycje Komisji odnośnie przedstawiania KPD po przyjęciu OKPG i pakietu 
wytycznych w zakresie zatrudnienia. Podkreślamy również znaczenie zgodności Krajowych 
Programów Lizbońskich (pojedynczy raport) lub pakietów raportów z KPD;

4) Uważamy, że rozsądne byłoby rozważenie mechanizmu rocznego przeglądu KPD.

5) Popieramy podejście umożliwiające Państwom Członkowskim przyjmowanie własnych 
decyzji dotyczących głównego modelu przedstawiania instrumentu sprawozdawczego, 
uwzględniających mechanizm funkcjonujący na poziomie krajowym (ostatni dokument z 
Luksemburga – „Key Issues Paper” – zawiera postanowienie dotyczące elastycznego 
całościowego krajowego instrumentu sprawozdawczego, dające Państwom Członkowskim wybór 
jednej z dwóch możliwości – pojedynczego raportu lub pakietu raportów);

6) Zgadzamy się, że Krajowy Program Lizboński lub pakiet raportów powinien zawierać 
reformy adaptacyjne (backward-looking) i antycypacyjne (forward-looking);

7) Patrząc w kategoriach pojedynczego instrumentu sprawozdawczego zaproponowanego przez 
Komisję Europejską i biorąc pod uwagę utrzymanie programów stabilności i konwergencji jako 
odrębnych procesów, polityka makroekonomiczna/budżetowa i jej zakres są niezwykle istotne. 
Jesteśmy zdania, że w tym przypadku sekcja makroekonomiczna Krajowych Programów 
Lizbońskich może być przygotowywana na podstawie priorytetów określanych we 
Wspólnotowych i Krajowych Planach Działania i makroekonomicznej części OKPG;

8) Dialog z partnerami społecznymi i podnoszenie świadomości społecznej, podkreślone przez 
Komisję Europejską, pozostają zasadniczą częścią Strategii Lizbońskiej, która mogłaby 
zapewnić spełnienie zobowiązań i przyczynić się do utrzymania odpowiedzialności politycznej. 
Wyznaczenie krajowego koordynatora mogłoby pobudzić wdrożenie lizbońskich priorytetów 
wzrostu i zatrudnienia na poziomie krajowym. 

5.
Wdrażając procedurę koordynacji polityki gospodarczej przewidzianą w art. 4 i 98 Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską, rząd Republiki Litewskiej, na mocy uchwały nr 1400 z 
dn. 8 listopada 2004 r. (Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 164-5991), zatwierdził krajowy raport w 
sprawie reform strukturalnych za rok 2004 (raport Cardiff), który został przedstawiony Komisji 
Europejskiej. Raport zawierał szczegółowe informacje dotyczące reform strukturalnych 
podjętych na rynku dóbr, usług i rynku kapitałowym w ramach realizacji zaleceń podanych w 
Ogólnych Kierunkach Polityk Gospodarczych (OKPG). Na podstawie raportów Cardiff 
przedstawionych przez państwa Rada Ecofin zatwierdzi zaktualizowane OKPG wiosną 2005 r. 

Litwa podjęła następujące kluczowe reformy strukturalne: 

1) Nastąpiła liberalizacja rynku telekomunikacji; litewski sektor transportu drogowego, 
lotniczego i wodnego został w pełni zliberalizowany; przeprowadzana jest reforma transportu 
kolejowego. Zarówno te reformy, jak i prywatyzacja spółek energetycznych, wzmocniły 
konkurencyjność i dalszy wzrost produktywności w tych ważnych sektorach; 

2) Biorąc pod uwagę cele Strategii Lizbońskiej, w 2003 r. rząd Republiki Litewskiej zatwierdził 
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długoterminową strategię badań i rozwoju pilotażowego (uchwała nr 1646 z dn. 22 grudnia 
2003 r.) i wdrażający ją program wykonania postanowień litewskiej Białej Księgi dotyczącej 
nauki i techniki w celu wzmocnienia potencjału naukowego i technicznego kraju, tak aby mógł 
on być wykorzystywany w sposób jak najbardziej efektywny do przyspieszenia postępu kraju i 
zwiększenia jego konkurencyjności. Uwzględniając potrzebę promowania przez Litwę produkcji 
zaawansowanych technologii, w 2003 r. rząd Republiki Litewskiej zatwierdził Program 
Rozwoju Zaawansowanych Technologii (uchwała nr 1645 z dn. 22 grudnia 2003 r.) 
zmierzający do rozwoju 5 branży produkcji zaawansowanych technologii: biotechnologii; 
mechatroniki; technologii laserowej; technologii informacyjnej; nanotechnologii i elektroniki. 
Bieżąca reforma rynku pracy oraz polityka badań, rozwoju pilotażowego i innowacji umożliwiły 
dalszą poprawę strukturalnych wskaźników rynku pracy; 

3) Wysiłki Litwy podejmowane w celu zmiany ram polityki w obszarze rozwoju infrastruktury 
gospodarki opartej na wiedzy i osiągnięcia zgodności ze wskaźnikami rozwiniętych krajów 
europejskich w obszarze edukacji, szkolenia, rozwoju technologii informacyjnej i 
telekomunikacji zapewnią ważną podstawę wzrostu konkurencyjności gospodarki kraju i szybką 
konwergencję z Państwami Członkowskimi UE; 

4) W ciągu ostatnich trzech lat (2001–2003) gospodarka kraju odnotowała wzrost 
produktywności pracy przekraczający wzrost płac, co umożliwiło utrzymanie 
konkurencyjności w warunkach rosnącego nominalnego kursu lita: rzeczywiste płace w 2003 r. 
wzrosły o 11,6 proc. w porównaniu z rokiem 2000, podczas gdy produktywność zwiększyła się o 
22 proc. W celu usunięcia braku równowagi pomiędzy popytem i podażą wykwalifikowanej siły 
roboczej i wykorzystania nowo nabytej wiedzy na dynamicznym rynku pracy, zatwierdzono 
strategię kształcenia ustawicznego i Plan Działania (rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki 
i Ministra Zabezpieczenia Społecznego i Pracy nr ISAK-433/A1-83 z dn. 26 marca 2004 r.). W 
celu poprawy jakości struktury kształcenia zawodowego, w 2005 r. zostanie przygotowana nowa 
ustawa o kształceniu zawodowym.

5) W celu zmniejszenia regionalnych różnic w zatrudnieniu, wdrożono środki przewidziane w 
Programie Rozwoju Regionalnego na lata 2003-2005 – regionom zapewniono pomoc techniczną 
poprzez ustanowienie planów rozwoju dla każdego regionu i określenie najpilniejszych 
problemów regionalnych. W celu zmniejszenia bezrobocia w regionach, gdzie jego poziom jest 
najwyższy, rząd Republiki Litewskiej przyjął uchwały dotyczące wspólnych środków 
zmierzających do rozwiązania problemów społecznych i gospodarczych w pięciu miastach: 
Możejkach, Łoździejach, Okmianach, Pozwolu i Druskiennikach. Wdrożono różne środki 
rozwoju społeczno-gospodarczego, takie jak poprawa lokalnej infrastruktury, wysiłki 
zmierzające do zwiększenia atrakcyjności inwestycji i promowania mobilności na rynku pracy. 

6) Po liberalizacji rynku telekomunikacji pod koniec trzeciego kwartału 2004 r. działało 21 
firm świadczących międzynarodowe stacjonarne usługi telefoniczne, z których 7 świadczyło 
również lokalne lub/i międzymiastowe usługi komunikacyjne. 

7) Rząd Republiki Litewskiej, uchwałą nr 931 z dn. 18 lipca 2003 r., zatwierdził strategię 
reformy litewskiego sektora transportu kolejowego na lata 2003–2006. Strategia została 
przygotowana w celu zapewnienia efektywności litewskiego sektora transportu kolejowego w 
warunkach rynkowych oraz utworzenia prawnych i gospodarczych warunków rozwoju sektora 
konkurencyjnego transportu kolejowego po przystąpieniu do UE i europejskich kolejowych sieci 
transportowych. Szczególnie ważnym priorytetem litewskiego sektora transportu jest budowa 
nowoczesnej osi transportowej północ-południe na bazie korytarza transportowego I całej 
Europy (Tallin–Ryga–Kowno–Warszawa), łączącej kraje bałtyckie z Polską (projekt „Rail 
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Baltica”).

8) Po liberalizacji rynku energii elektrycznej od 1 lipca 2004 r. wszyscy użytkownicy, z 
wyjątkiem krajowych, stali się swobodnymi użytkownikami. Zdecydowana większość stanie się 
swobodnymi użytkownikami nie później niż 1 lipca 2007 r. Tworzony jest wspólny rynek 
energii elektrycznej krajów bałtyckich. W roku 2004 rozpoczęła się realizacja projektu 
połączenia sieci energetycznych Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii (poprzez budowę podwodnego 
przewodu elektrycznego). Zapewni to użytkownikom i producentom warunki uczestnictwa w 
rynkach energii elektrycznej krajów skandynawskich. 

W 2002 r. Litwa i Polska przeprowadziły studium wykonalności połączenia systemów energii 
elektrycznej. Trwa realizacja projektu wspieranego finansowo przez UE. 

9) Bardzo ważna jest dla Litwy poprawa warunków dla firm, zwłaszcza małych i średnich 
przedsiębiorstw. W raporcie na temat klimatu prowadzenia działalności gospodarczej 
przygotowanego przez Bank Światowy (Bank Światowy. Doing Business in 2005: Removing 
Obstacles to Growth, www.worldbank.lt), Litwa została wymieniona wśród dziesięciu krajów 
świata, które w największym stopniu zreformowały klimat prowadzenia inwestycji i zajęła 17. 
miejsce w rankingu korzystnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej na 145 
ocenianych krajów świata. Litwa tworzy sieć instytucji świadczących usługi dla biznesu, która 
pod koniec roku 2004 obejmowała 7 ośrodków rozwoju biznesu i 42 ośrodki informacji dla 
biznesu. Rozwój i tworzenie nowych firm są promowane poprzez przydział bezpośredniego 
wsparcia. W celu zapewnienia korzystniejszych warunków finansowania małych i średnich 
przedsiębiorstw we wszystkich regionach, ustanowiona w 2001 r. spółka prywatna „Investicijų ir 
verslo garantijos” (INVEGA) gwarantuje bankowi spłatę części pożyczki zaciągniętej przez 
małe i średnie przedsiębiorstwa (do 80 proc.) i zwraca do 50 proc. odsetek od gwarantowanej 
pożyczki. Państwo poręcza zobowiązania gwarancyjne INVEGA, co zmniejsza ryzyko 
udzielania kredytów małym i średnim przedsiębiorstwom i tworzy warunki, w których większa 
liczba takich przedsiębiorstw może korzystać z finansowania bankowego.

10) W okresie od 1998 r. do października 2004 r. Litwa przeprowadziła prywatyzację ponad 
5000 spółek i podmiotów działających na rynku nieruchomości o wartości 5,8 mld litów. W 
1999 r. całkowicie sprywatyzowano sektor ubezpieczeń, w 2000 r. – sektor telekomunikacji, 
natomiast w 2002 r. – sektor finansów. Proces prywatyzacji własności państwowej i miejskiej 
wywarł pozytywny wpływ na zmiany struktury gospodarki i jej efektywność, tworzy on warunki 
dla wzrostu środków finansowych i rozwoju nowych technologii oraz podnoszenia kwalifikacji 
specjalistów i gromadzenia doświadczenia w zarządzaniu. Wszystko to przyczynia się do 
tworzenia coraz lepiej płatnych miejsc pracy i większych dochodów państwa oraz przyspieszenia 
postępu technicznego. 
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