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Pagrindinį Nacionalinio susitarimo tikslą – suvaldyti ekonominę ir finansų krizę ir
užtikrinti stabilumą valstybėje, kuriai teko patirti gilią ekonominę krizę – pavyko pasiekti.
Tai konstatuota Nacionalinio susitarimo dalyvių susitikime, skirtame aptarti šio
susitarimo rezultatus ir galimas perspektyvas.

„Šiandien turime gražią progą susirinkti – praėjo lygiai metai nuo pasirašyto Nacionalinio
susitarimo. Mūsų bendrų pastangų rezultatas yra labai reikšmingas – galime drąsiai teigti, jog
pavyko pasiekti visaapimantį stabilumą. Yra dar nebaigtų darbų, negalime sakyti, kad
įgyvendinome užsibrėžtus siekius šimtu penkiasdešimt procentų, bet Vyriausybė pasiryžusi šią
gerą patirtį naudoti toliau“, – sakė Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius.
Susitarimo partneriai pažymėjo, jog Vyriausybė laikėsi įsipareigojimo neįvesti naujų mokesčių.
Ekonomikai atsigauti padeda ir augantis eksportas, kiek lėčiau augantis vidaus vartojimas,
pažymėtina, jog užsienio skolos rodiklis vertinamas vis atsakingiau. Vis dėlto nedarbas lieka,
kaip ir kitose ES šalyse, viena didžiausių problemų. „Negalime sustoti ar džiaugiantis
atsipalaiduoti. Turime siekti, kad susitarimo dvasia, kultūra ir toliau liktų pamatiniu veiklos
principu. Turime branginti Nacionalinio susitarimo dvasią ir judėti į priekį. Privalome patys
patikėti, kad Lietuva gali būti sėkmės istorija ilgalaikėje perspektyvoje. Patikėti ir tai įgyvendinti.
Dėkoju visiems susitarimo dalyviams ir kviečiu visus tolesniems ambicingiems darbams“, –
kalbėjo Premjeras A. Kubilius.
Susitikime pažymėta, kad bendromis socialinių partnerių ir valstybės institucijų pastangomis
pavyko įgyvendinti priemones, kurios leido 2009-aisiais metais stabilizuoti valdžios sektoriaus
deficitą ties 9,2 proc. BVP riba, o valdžios sektoriaus skolai neperkopti 30 proc. (sudarė 29,5
proc.) BVP. Susitikime taip pat buvo pristatyti Nacionaliniame susitarime numatyti ir
Vyriausybės įgyvendinti sprendimai (juos galima rasti www.lrv.lt ).
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Pradėję naują bendradarbiavimo praktiką, Vyriausybė ir socialiniai partneriai sutarė sukurti
reguliarius konsultacinius mechanizmus, kurie padėtų veiksmingai spręsti ekonomikos,
energetikos, socialines problemas. Kova su šešėline ekonomika ir korupcija, struktūrinės
reformos švietimo, sveikatos, socialinės apsaugos, viešosios tvarkos srityse, verslo sąlygų
gerinimas, permainos energetikoje – šie klausimai įvardinti kaip prioritetiniai būsimoms
diskusijoms.
Sutarta tęsti dialogo ir susitarimų tradicijas. Artimiausiu metu bus surengtas pasitarimas dėl
tolesnio bendradarbiavimo krypčių ir formų. Vien per šiuos metus įvyko septyni įvairių darbo
grupių susitikimai, kuriuose buvo aptarti palankesnės mokestinės aplinkos kūrimo, verslą
prižiūrinčių institucijų sistemos pertvarkos, nedarbo mažinimo, nekilnojamojo turto mokesčio
įvedimo, energetikos klausimai.
Susitikime dalyvavo Vyriausybės nariai, taip pat Nacionalinio susitarimo signatarai, verslo ir
darbdavių organizacijų bei profesinių sąjungų – Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos,
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“,
Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos
Respublikos žemės ūkio rūmų, Lietuvos darbo federacijos, Asociacijos „Investor‘s Forum“,
Lietuvos verslo konfederacijos/ ICC Lietuva, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų,
Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ – vadovai ir atstovai. Nacionalinis susitarimas baigia
galioti šių metų gruodžio 31 d., tad toliau bus svarstomos tolesnio Vyriausybės ir socialinių
partnerių bendradarbiavimo galimybės.
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