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Ponios ir ponai, 

Pirmiausia norėčiau padėkoti Lietuvos investuotojų forumui už kvietimą kreiptis šią 
popietę į tokią garbingą publiką. Investuotojų forumas jau 15 metų yra viena iš 
profesionaliausių, konstruktyviausių, matomiausių organizacijų Lietuvoje. Sakančių tiesą 
ir – svarbu – siūlančių sprendimus. Man šio forumo nuomonė visuomet buvo įdomi, todėl 
šiandien klausytis ir išgirsti man yra ne mažiau svarbu, nei kalbėti.  

Konkurencingumas – teisinga ir amžinai aktuali tema. Ji – beveik visų Europos lyderių – 
politinių, verslo ar visuomenės – dėmesio centre. Todėl, kad teisingi atsakymai yra 
raktas į tvarų ūkio augimą, darbo vietų kūrimą, mūsų gyvenimo lygio gerinimą ir, 
nepervertinu, Europos išsilaikymą pasaulinėje konkurencijoje. 

Jau vien patį konkurencingumo terminą apibrėžti sudėtinga. Šalys konkuruoja ne taip, 
kaip įmonės. Matmenų gali būti įvairiausių, priklausomai nuo vertybių ir interesų. Tai 
visada bus tarpusavyje susijusių veiksnių rezultatas. Ir iš karto, referuodamas į skambų 
pranešimo pavadinimą, pasakysiu, jog stebuklingų receptų nėra. Yra žinomi ingredientai, 
dėl kurių sutaria beveik visos autoritetingos institucijos: Europos Komisija, Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, Pasaulio Bankas ar Pasaulio ekonomikos 
forumas. 

Sutariama, jog šalies ar regiono konkurencingumui reikia kokybiškos darbo jėgos, 
stiprios pramonės, investicijų į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, investicijoms 
palankios verslo ir politiškai stabilios aplinkos, finansavimo šaltinių. 

 

ES stiprybė 
Gerbiamieji, 

Šios žinomos tiesos yra ir Europos Sąjungos ekonominių sprendimų gairės. Bet kartais 
reikia grįžti į išeities tašką ir pažiūrėti, kur esame. Ir konstatuodami Europos silpnąsias 
vietas nepamirškime jos stipriųjų pusių. O jos tokios: 

• Europa yra didžiausia pasaulyje ekonominė rinka, kuriai tenka didžiausia dalis 
pasaulio bendrojo vidaus produkto; ją sudaro daugiau nei 500 milijonų gyventojų, 
gaunančių santykinai dideles pajamas vienam asmeniui.  

• ES yra didžiausia pasaulio prekybininkė ir investuotoja.  
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• Europos pramonė yra stipri. Europa ir toliau lieka didžiausia pasaulio gamintoja, nuo 
kurios šiek tiek atsilieka Kinija. Europos pramonėje tiesiogiai dirba 30 milijonų 
žmonių, o netiesiogiai – dukart tiek. Per dieną ji sukuria daugiau nei vieno milijardo 
eurų vertės prekybos perteklių! Be to, 85 proc. šio pertekliaus susidaro dėl aukštųjų 
ir vidutinio sudėtingumo technologijų produktų. Šį faktą dažnai pamirštame. 

• Europos Sąjungos vartotojas yra išsilavinęs ir reiklus. Jis reikalauja kokybiško 
produkto ar paslaugos; kokybiško daugeliu prasmių: technologine, socialine, 
aplinkosaugine. Šį jo poreikį gali patenkinti tik konkurencingas gamintojas ar 
paslaugos tiekėjas.  

• Tai dalis priežasčių, kodėl net pusė iš dešimties konkurencingiausių pasaulio šalių, 
Pasaulio ekonomikos forumo vertinimu, yra Europos Sąjungoje. Tai Suomija, 
Vokietija, Nyderlandai, Jungtinė Karalystė, Švedija. Apie du trečdalius ES valstybių 
narių, įskaitant Lietuvą, yra tarp penkiasdešimties konkurencingiausių valstybių. 

Kam reikalingas konkurencingumas? 

Ponios ir ponai, 

Europos Sąjungai kylančių iššūkių pobūdis nuolat keičiasi. Atsigavimas po krizės tebėra 
trapus ir netolygus. Atrodo, jau buvome bepamirštą karinių konfliktų su sunkiomis 
pasekmėmis Europos žemyne pavojų.  

Atsigavimas Europoje reiškia ne sugrįžimą į senas vėžes. Atsigauti reiškia du 
imperatyvus. Pirma – laikytis išbandytų receptų ir tiesų. Antra – rasti naujų ilgalaikio 
augimo ir konkurencingumo šaltinių.  

 

ES atsakas 
Leiskite paminėti keletą jų. 

Pirma, turime išlaikyti struktūrinių reformų tempą. Europa – kaip dviratis – jei 
nejuda pirmyn, griūva ant šono. Valstybių konkurencingumo būklė kasmet įvertinama, ir 
jos gauna vadinamas Europos semestro rekomendacijas. Taip pasakoma, ką dar reikėtų 
nuveikti, kad atsirastų daugiau investicijų, išaugtų konkurencingumas ir būtų sukuriama 
daugiau darbo vietų. Šis kryptingas darbas trunka jau ketverius metus. Pažanga yra, bet 
dar daug reformų nebaigta.  

Valstybės narės jau daug nuveikė ten, kur reikėjo labiausiai, pavyzdžiui, fiskalinės 
konsolidacijos srityje. Prieš trejus metus net 24 šalys viršijo biudžeto deficito kriterijų. 
Šiandien tokių jau tik 11. Fiskalinė konsolidacija labai svarbi, nes sutvirtina ilgalaikio 
ekonominio vystymosi pamatus. Tačiau ji turi būti išmintinga ir kokybiška. Tokia, kuri 
skatintų, o ne naikintų darbo vietų kūrimąsi.  

Šioje srityje receptų galima rasti ir mokesčių politikoje. 25-iems milijonams europiečių 
neturint darbo, valstybės turi mažinti darbo jėgos apmokestinimą. Siekianti net 36 % 
mokesčių našta darbui Europoje yra didesnė nei kitose išsivysčiusiose šalyse, pavyzdžiui, 
JAV, kur ji siekia 25 %, ar mūsų artimesnėje kaimynėje Šveicarijoje, kur šis rodiklis viso 
labo 15 %. 

Todėl valstybėms narėms jau ne pirmus metus rekomenduoju perkelti mokesčių naštą 
nuo darbo jėgos link sričių, kurios mažiau veiktų ūkio augimą. Čia dar daug neišnaudotų 
politinių galimybių ir per mažai politinės valios ar drąsos.  

Kitas svarbus konkurencingumo faktorius – stipri ir moderni pramonė. Europos Komisija 
mano, jog pramonės dalis BVP turi siekti bent penktadalį (dabar – 15 proc.). Sunku 
pervertinti pramonės reikšmę: ji sukuria daugiau nei 4/5 Europos eksporto, privačių 
tyrimų ir inovacijų. Privačiame sektoriuje pramonei tenka beveik ketvirtadalis 
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darbuotojų. O kiekviena papildoma vieta pramonėje sukuria iki 2 darbo vietų kituose 
sektoriuose. 

Žvelgiant šiek tiek plačiau, Europa yra geriausia vieta gyventi. Bet ne pati geriausia 
pradėti ar plėtoti verslą. Anot jau minėto Pasaulio ekonomikos forumo, Europa gerokai 
atsilieka nuo kitų regionų ar atskirų šalių. Turime per daug nereikalingų kliūčių verslui, 
ypač tokiam, kuris galėtų plėstis vidaus rinkoje.  

Kita konkurencingumo ir ekonominės plėtros prielaida – finansavimo prieinamumas. 
Europa, atrodo, yra pakankamai turtinga, palūkanos – rekordiškai mažos, tačiau kreditų 
stygius tebėra aštrus. Ypač jauniems, drąsiems startuoliams. Diagnozė žinoma: po krizės 
Europos bankai bijo rizikuoti. Europos struktūrinė problema – priklausomybė nuo bankų 
(80 proc.); JAV bankai sudaro mažesnę dalį privataus finansavimo, nes ten klesti 
kapitalo rinkos. To Europai labai reikia – gyvybingos kapitalo rinkos. Jai sukurti reikia 
viešojo sektoriaus paramos. Europos fondai prie to prisidės, bet jų nepakaks. Valstybės 
turi sudaryti sąlygas rizikos ir kitokiam kapitalui drąsiau investuoti.  

Beje, per Europos semestrą kai kurioms šalims esu rekomendavęs išspręsti vadinamąją 
įsiskolinimui palankaus mokestinio iškraipymo problemą. Kitaip tariant, vengti iškreiptos 
mokesčių paskatos investicijas finansuoti paskolomis, o ne iš kapitalo rinkos, pavyzdžiui, 
platinant akcijas ir pritraukiant pinigus iš alternatyvių šaltinių.  

Dar viena svarbi sritis – ištekliai: jų kaina ir tiekimo saugumas. Pirmiausia tai – 
energetika, nors ji tesudaro tik 5 nuošimčius produkcijos vertės. Tačiau ir kiti ištekliai – 
mediena, metalai, mineralai, galiausiai, vanduo – yra kai kurių pramonės šakų 
pagrindas. Jų netausojanti gamyba patiria papildomų išlaidų ir praranda konkurencinius 
pranašumus. O tam tikrais atvejais sukuria ir nacionalinio saugumo grėsmių. Energijos, 
o plačiau – ir išteklių naudojimo efektyvumas – yra Europos būtinybė globalioje 
konkurencijoje. Būtina ne tik mažinti gamybos kaštus, bet ir kurti tausojančias 
(žaliąsias) technologijas, kurių gamyba sukuria daug darbo vietų ir yra Europos eksporto 
pažiba. Ekspertų vertinimu, imantis tinkamų priemonių, iki 2030 m. medžiagų poreikį 
galima sumažinti beveik ketvirtadaliu. O tai padidintų Europos BVP trimis šimtais 
aštuoniasdešimčia milijardų eurų, ir būtų sukurta papildomai keli milijonai darbo vietų.  

Yra dar trys sritys, be kurių neįsivaizduoju konkurencingos Europos. Viena iš jų – 
skaitmeninė ekonomika. Europos pramonė čia yra technologiškai stipri. Bet neveikia 
bendra rinka. Vien tai, jog tebegalioja tarptinklinis mobilaus ryšio mokestis, rodo, jog 
dar esame 28-ios rinkos. O tai, kad internetu neįmanoma nusipirkti elektroninės 
paslaugos iš bet kurio Europos taško – nesvarbu, ar tai muzikos kūrinys, ar e. knyga, ar 
krepšinio transliacijos – yra anachronizmas ir Europos konkurencingumo priešas! Iš 
dalies tai susiję ir su pasenusiomis intelektinės nuosavybės taisyklėmis, bet dažniausiai – 
su valstybių lėtapėdiškumu kuriant bendrąją rinką. Skaitmeninė ekonomika per 
penkerius metus  Europoje leistų sukurti 250 mlrd. eurų papildomo augimo ir šimtus 
tūkstančių darbo vietų. Tarp kitko, didžiulės galimybės bendrojoje rinkoje toli gražu nėra 
išnaudotos ir daugelyje kitų sričių: energetikoje, transporte ar paslaugų sektoriuose.  

Antra – globali prekyba. Europos rinka didelė, bet jau per maža konkurencingiausiam 
verslui. Deryboms Pasaulio prekybos organizacijoje buksuojant, Europa ėmėsi dvišalių 
derybų. Jos atveria naujas rinkas, lengvina apsikeitimą žiniomis ir technologijoms, 
skatina sveiką konkurenciją. Mano manymu, Europos Sąjunga galėtų turėti laisvą 
prekybą su visomis šalimis, kurios išpažįsta tas pačias vertybes. Idealiu atveju – su 
visomis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos šalimis. Ir ne šiaip laisvą 
prekybą, o tokią, kuri suartintų ekonominę veiklą reguliuojančias taisykles. Visada išliks 
sričių, kurias šalys norės pasilikti savo reguliavimui – maisto, aplinkos ar kultūros 
apsauga. Tačiau didžioji dalis taisyklių skiriasi tik dėl to, kad skiriasi, – be rimtos 
priežasties. Europai būti didesnės rinkos dalimi – jos ateities konkurencingumo kodas.  
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Trečia – investicija į žmones. Tai bene svarbiausia sąlyga. Aš neįsivaizduoju 
konkurencingos šalies, ekonomikos ar bendrovės, kurios žmonės bijo rizikuoti versle, 
nemoka kalbų, nenori tobulėti ir mokytis, netoleruoja įvairovės, yra nepilietiški ar 
abejingi aplinkai. Vėlgi, nieko naujo nepasakysiu teigdamas, jog Europos švietimo 
sistema turi būti labiau orientuota į rinką ir žmonėms suteikti tokius įgūdžius, kuriuos 
rinka ilgai pirks už didelę kainą. Tam ne visada reikia aukštojo mokslo diplomo; o jei 
reikia – jis turi būti tik kokybiškas. 

Diskusijose apie konkurencingumą mokesčiai yra vieni iš dažnai įvardijamų verslo vargų. 
Bet šioje vietoje turiu vieną pastebėjimą: mokesčių sistemos konkurencingumą lemia ne 
tarifų dydis. Pažiūrėkime į Suomiją, Švediją, Norvegiją – tai aukštų mokesčių šalys, visgi 
esančios konkurencingiausių pasaulio šalių vienuoliktuke. Europos verslas svarbesne 
laiko mokesčių administravimo problemą, kurią sukelia dviprasmiški ar pertekliniai 
reikalavimai. Būtent todėl aš pasiūliau keletą idėjų, kaip Europoje būtų galima sumažinti 
šią naštą. 

Mano pasiūlyta konsoliduota pelno mokesčio bazė leistų įmonėms pasinaudoti „vienu 
langeliu“ visomis prasmėmis: skaičiuoti apmokestinamąjį pelną visoje ES pagal tas 
pačias taisykles, pildyti ir teikti tik vieną mokesčių deklaraciją tik vienam mokesčių 
administratoriui, nepriklausomai nuo to, keliose šalyse įmonė veikia.  

Taip pat esame pasiūlę naują standartinę PVM deklaraciją, pagal kurią verslui bus 
taikomos paprastesnės procedūros, sumažės jų išlaidos ir bus mažiau popierizmo. Mano 
paruoštas projektas Europoje kasmet verslui sutaupytų iki 15 milijardų eurų. 

Šios iniciatyvos ypač sutvirtintų Europos ekonomikos stuburą – mažą ir vidutinį verslą.  

 

Baigiamosios pastabos 
Ponios ir ponai, 

Kaip pasakė buvęs Europos Centrinio Banko vadovas Jeanas-Claude'as Trichet, 
„konkurencingumas – tai ne siekis kaip sportininkui patekti į pasaulines sprinto varžybas. 
Tai būdas išsaugoti gerą formą ir užtikrinti klestėjimą ilgalaikėje perspektyvoje“1. 

 Europa – o, tikiu, ir Lietuva – turi noro ir pajėgumų šiame maratone pirmauti. Aš 
neabejoju, kad Europos aukso amžius – dar ateityje.  

Sąmoningai šiame pranešime nekalbėjau apie Lietuvą – šį desertą pasilieku netrukus 
prasidėsiančioms diskusijoms. 

Ačiū už dėmesį. 

 

                          

 

 

 

 

  

 

                                          
1  http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2011/html/sp110223.en.html  

http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2011/html/sp110223.en.html

