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DĖL „ENABLING BUSINESS ENVIRONMENT“ LYGINAMOJO STANDARTO PROJEKTO 
 

Lietuvos verslo konfederacija, Tarptautinių prekybos rūmų (ICC) atstovė ir viena didžiausių 
verslo organizacijų Lietuvoje, kreipiasi į Jus siekdama atkreipti dėmesį į Pasaulio banke šiuo metu 
svarstomą „Enabling Business Environment“ valstybių lyginamojo standarto projektą bei jo derinimo 
procesą. 

Atkreipiame dėmesį, jog naujojo „Enabling Business Environment“ lyginamojo standarto 
rodiklių formuluotės ir kriterijai, pagal kuriuos ataskaitose bus vertinamos šalys, darys reikšmingą 
įtaką Lietuvos viešosios politikos darbotvarkei bei tarptautinių institucijų rengiamoms 
rekomendacijoms Lietuvai. Nors naujas lyginamasis standartas turi potencialo paskatinti teigiamas 
politines reformas, mums nerimą kelia tai, kad patikslintame „Enabling Business Environment“ 
lyginamojo standarto projekto svarstymo kalendoriuje nenumatyta pakankamai konsultacijų su 
verslo atstovais dėl rodiklių, kurie bus naudojami vertinant šalių reguliavimo praktiką.1 Manome, kad 
lyginamojo standarto rodikliai turi būti gerai parengti bei atsižvelgti į dabartines verslo realijas, o tai 
gali būti tik užtikrinus „Enabling Business Environment“ lyginamojo standarto rengimo proceso 
skaidrumą bei tarptautinės verslo bendruomenės įtraukimą. 

Atitinkamai, maloniai prašome kartu su Šiaurės ir Baltijos šalių kolegomis paraginti Pasaulio 
Banką apsvarstyti galimybę patikslinti svarstymo kalendorių dėl „Enabling Business Environment“ 
lyginamojo standarto iki Pasaulio Banko grupės vykdomųjų direktorių valdybos posėdžio, vyksiančio 
gegužės 31 d. Nors dėl to gali tekti atidėti pirmosios „Enabling Business Environment“ ataskaitos 
paskelbimą, mes manome, jog kokybiška lyginamojo standarto metodologija yra svarbesnis tikslas.   

Dėkojame už bendradarbiavimą. 
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1 „Enabling Business Environment“ (EBE) lyginamojo standarto rengimo Pasaulio banke kalendorius: 

- 2022-03-15 Viešoji konsultacija dėl EBE išankstinės koncepcijos 
- 2022-04-21 Susitikimas Pasaulio banko lygiu dėl EBE koncepcijos dokumento 
- 2022-05-31 EBE koncepcijos diskusija Pasaulio Banko Vykdomųjų direktorių valdyboje 
- 2022-06-15 EBE pilotinio klausimyno sudarymas 
- 2022-10-20 Duomenų surinkimas iš visų pilotinių valstybių 
- 2022-12-15 Pilotiniai duomenys apdirbami ir pasidalinami Pasaulio banko interneto puslapyje 
- 2023-01 Surenkami duomenys pirmajam EBE raportui 
- 2023 m. ketvirtas ketvirtis – išleidžiamas pirmasis EBE raportas 
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