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Konkurencingumas svarbus, nes
yra pasirinkimas
Konkurencingumas – galiausiai ne tik patraukli vieta verslui, bet ir

patraukli vieta gyventi

TUI į Lietuvą 2010 pabaigoje
o LT 3174 eur/gyventojui
o LV 3636 eur/gyventojui
o EST 9197 eur/gyventojui
o CZ 9227 eur/gyventojui
Gyventojų emigracija
o 1 iš 4 ES valstybių turėjusių 2010 neigiamą migracijos saldo (10 000

gyventojų)
o Lietuva -23,7
o Airija -7,5
o Latvija - 3,5
o Bulgarija -3,2



Konkurencingumo elementų
paieškos

o Labiau kaip, o ne ką?
o WB Doing business, WEF Global

competiveness report, Heritage ir Wall
Street journal Index of economic freedom -
juose nėra didelių naujienų



Tie kas pasistūmėjo

o LV – 10 pozicijų į virš WB Doing bussines
o LT, LV, EE –

“Yet, unlike in some other corners of Europe, at least
the Baltic trio can say with a reasonable degree of
confidence that things are looking up” Financial
Times, 2011

o GE – top reformatorius WB Doing
bussines



Konkurencingumą lemia geri ištekliai
(plačiausia prasme)

“Tvirtoji”
Darbo jėga – pakankama, išsilavinusi, kūrybiška,

lanksti
Fizinė infrastruktūra (keliai, IT, energetinė

infrastruktūra,)
Finansai, paslaugos ar žaliavos būtinos įmonei (b2b

paslaugos)
Teisinė infrastruktūra (teismų skaidrumas, greitis,

tinkama teisė, reguliavimo stabilumas, tinkama
kontrolė)

Viešosios paslaugos (leidimų išdavimas,  akreditacija,
registrų veikla)

Fiksuota įsikūrimo kaina (teritorijų planavimas,
poveikio aplinkai vertinimas)

Einamoji veiklos kaina (mokesčiai)



Konkurencingumą lemia geri
ištekliai (plačiausia prasme)

“Minkštoji”
Palankus požiūris į riziką ir nesėkmes
Per greitų ir neparengtų pokyčių rizika
Pasitikėjimas (žodžio laikymasis)
Korupcijos rizika
Visuomenės ir asmens saugumas
Atvirumas



Pasirinkimai

o Valstybės veiksmai
o Privatūs veiksmai
o Bendri – pasitikėjimas, žodžio laikymasis
-----
o Trumpas
o Vidutinis
o Ilgas
------



Puoselėti savo sodą

“Palinkėjimai” verslui ir piliečiams vs. Valstybės įsipareigojimai

o Nuosekliai, bent po truputį (nesustojamai) gerėjančios verslo
sąlygos.

o Blogo reguliavimo duobių eliminavimas (darbo santykiai, teritorijų
planavimas)

o Mokesčių sistemos stabilumas.
o Palankus požiūris į verslą.
o Korupcijos problemų suvokimas ir sprendimas
o Valstybės skolos augimo suvaldymas.
o Pamatų efektyviai švietimo sistemai suklojimas.
o Socialinio draudimo sistemos bomba, pokyčių planas ir socialinis

susitarimas.
n Išlaikytinių ir neįgaliųjų visuomenė ? (emigracija, visuomenės

senėjimas, nepakankamos paskatos dirbti...)



Gerėjančios sąlygos pradėti
verslą

o Įmonių registravimas elektroniniu būdu
o Mažas 5 proc. pelno mokestis mažoms iki

1 mln. apyvartos.
o “Pirmųjų metų deklaracija” iš 43 verslą

prižiūrinčių institucijų
o Kontroliniai klausimynai – išvardinti

svarbiausi reikalavimai įmonėms, kurių
reikia laikytis



Sisteminiai pokyčiai

o Valstybės valdomų įmonių reforma
- finansinis skaidriau,
- aiškūs tikslai,
- geresnis valdymas.

o valstybės valdomo nekilnojamo turto
centralizavimas

o Verslą kontroliuojančių institucijų reforma



o Dėkoju už dėmesį.


