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Andreas Ebert, par intelektuālā darbaspēka emigrāciju

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ierosina veidu, kā mazināt intelektuālā darbaspēka emigrācijas 
ietekmi uz Eiropas valstīm. Viņš norāda, ka viens no iespējamiem globalizācijas rezultātiem ir 
tāds, ka iedzīvotāji no valsts A, kura ir ieguldījusi šo cilvēku izglītībā un apmācībā, vēlāk 
pārceļas uz valsti B, kur viņu kā speciālistu zināšanas var pavērt iespējas saņemt lielāku 
atalgojumu, tādējādi ļaujot valstij B gūt labumu no valsts A veiktajiem ieguldījumiem, 
savukārt valsts A zaudē nodokļu ieņēmumus un tai ir mazāk resursu, ko ieguldīt izglītībā. Lai 
novērstu šo problēmu, lūgumraksta iesniedzējs iesaka ieviest Pigū nodokļu sistēmu, kas 
veidota nolūkā novērst sociālo izmaksu radīto tirgus nelīdzsvarotību, citiem vārdiem sakot, 
novērst „ārējo faktoru” ietekmi. Lūgumraksta iesniedzējs to paskaidro, sniedzot aprēķina 
piemēru.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 18. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 28. februārī

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir Vācijas pilsonis, ierosina sniegt finanšu kompensāciju 
valstīm, kuras skar intelektuālā darbaspēka emigrācija. Lūgumraksta iesniedzējs vispirms 
apraksta problēmu, proti, valsts A ievērojamu sava budžeta daļu atvēl savu iedzīvotāju 
izglītībai un apmācībai. Taču viņi vēlāk pārceļas uz valsti B, kur viņu prasmes un 
kvalifikācijas var pavērt iespējas saņemt lielāku atalgojumu, tādējādi ļaujot valstij B gūt 
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labumu no valsts A veiktajiem ieguldījumiem, jo tiek iekasēts ienākuma nodoklis no 
imigrantu gūtajiem ieņēmumiem. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tādējādi valsts B kļūst 
par „bezbiļetnieku” un gūst labumu no izmaksu priekšrocībām (mazāki nodokļi, ko nosaka 
zemāka maksa par izglītību), kuru pamatā ir ārējie faktori. Tāpēc valsts A vairs nespēj 
finansēt izglītību un izraisītie tirgus traucējumi rada neefektivitāti. 

Lūgumraksta iesniedzējs piedāvā arī priekšlikumu problēmas risināšanai. Saskaņā ar 
lūgumraksta iesniedzēja uzskatiem galvenā problēma ir tā, ka ienākuma nodokļus piemēro 
valstī, kurā persona strādā, nevis valstī, kura nodrošinājusi izglītību un mācības, un tādējādi 
arī pamatu lielu ienākumu gūšanai. Lūgumraksta iesniedzējs ierosina likvidēt šo ārējo faktoru, 
ieviešot Pigū nodokli, ko piemēro visiem valsts B iedzīvotājiem un ko pēc iekasēšanas 
pārskaita valstij A. Lūgumraksta iesniedzējs arī sniedz sīki izstrādātu formulu minētā nodokļa 
nepieciešamā apmēra aprēķināšanai, lai segtu ārējos faktorus.

Komisijas apsvērumi

a) Pigū nodokļa definīcija

Pigū (Pigouvian vai Pigovian) nodoklis ir nodoklis, ko piemēro tirgus darbībai, kas rada 
negatīvus ārējos faktorus (izmaksas citiem). Nodokļa mērķis ir koriģēt neefektīvo tirgus 
rezultātu, un tas iespējams, nosakot nodokļa likmi atbilstīgi negatīvajiem ārējiem faktoriem. 
Pastāvot negatīviem ārējiem faktoriem, darbības tiešās izmaksas nesedz tirgus darbības 
sociālās izmaksas. Šādā gadījumā tirgus rezultāts nav efektīvs un var sekmēt produkta 
pārmērīgu patēriņu. Bieži pieminēts šāda ārējā faktora piemērs ir vides piesārņojums.

Pigū nodokļa pamatā parasti ir resursu patēriņš vai izlietojums, piemēram, saistībā ar tabaku 
vai vides aspektiem; tādēļ Pigū nodoklim parasti piemīt netiešā nodokļa īpašības (piemēram, 
kā PVN vai akcīzes nodoklim). Taču jāsaprot, ka saistībā ar intelektuālā darbaspēka 
emigrācijas kompensēšanu Pigū nodoklis tiktu piemērots papildus ienākuma nodokļiem, 
nodrošinot iepriekš aprēķinātu kompensācijas summu, ko valsts B maksātu valstij A. Tādēļ 
Pigū nodokļa izmantošana šādā kontekstā atbilstu tiešā nodokļa funkcijai. 

Acīmredzamu iemeslu dēļ maz ticams, ka dalībvalstis vienpusēji ieviesīs šo Pigū nodokli, jo 
īpaši tādēļ, ka šā nodokļa ieņēmumi būtu jāpārskaita citai dalībvalstij. 

b) Analīze

Pašreizējā Savienības tiesību aktu attīstības posmā ir maz tiesību aktu tiešo nodokļu jomā, kas 
būtībā ir dalībvalstu kompetencē. Dalībvalstis var strukturēt un veidot savas nodokļu sistēmas 
atbilstīgi savām finanšu vajadzībām un politikas mērķiem, nosakot sakarības, kas 
nepieciešamas, lai īstenotu savas nodokļu piemērošanas tiesības, un lemjot par 
nepieciešamajiem nodokļiem un to likmēm. Tomēr, īstenojot šo kompetenci, dalībvalstīm ir 
jāievēro savas saistības, kas noteiktas ES līgumos. Dalībvalstīm īpaši aizliegts pieļaut 
diskrimināciju valstspiederības dēļ vai radīt vai saglabāt diskrimināciju pret dalībvalstu 
valstspiederīgajiem, tostarp saviem pilsoņiem, kuri īsteno savas brīvības saskaņā ar ES 
līgumiem. Tās arī nedrīkst piemērot nepamatotus ierobežojumus šīm brīvībām.

Tādēļ rodas šaubas, vai šajā posmā šāda Pigū nodokļa izmantošana būtu pamatota 
likumdošanas darbībām saskaņā ar spēkā esošajiem pamatlīgumiem.

Arī no praktiskā viedokļa būtu sarežģīti nodrošināt nepieciešamo vienprātību, lai šāda 
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iniciatīva tiktu pieņemta Padomē. Noteikti ir tādas dalībvalstis, no kurām daudzas augsti 
kvalificētas personas dodas uz citām dalībvalstīm, lai meklētu labāk apmaksātu darbu. Taču 
arī šīs valstis, uzņemot šādus darbiniekus no citām dalībvalstīm, sūdzas par to pašu problēmu, 
proti, ka augsti kvalificēti darbinieki emigrē uz citām valstīm, galvenokārt trešām valstīm, 
piemēram, Šveici, Norvēģiju un jo īpaši Amerikas Savienotajām Valstīm. Pēc būtības šīs 
valstis nav piemērotas intelektuālā darbaspēka emigrācijas kompensēšanas sistēmas 
izmantošanai. To darot, iespējams, tiktu radīta negatīva ietekme uz Eiropas Savienībā dibinātu 
uzņēmumu konkurētspēju kopumā, jo Pigū nodoklis, paredzot papildu nodokļu piemērošanu, 
palielinātu darbaspēka izmaksas.

Būtu jāņem vērā arī tas, ka situācija laika gaitā var mainīties un dalībvalstis, kuras tradicionāli 
bijušas tā sauktās emigrācijas valstis, varētu kļūt par imigrācijas valstīm. Būtu jāņem vērā arī 
naudas pārvedumi uz strādājošo izcelsmes valstīm, kuri nereti veido ievērojamu daļu no šo 
valstu IKP. Turklāt, ja šādas augsti kvalificētas personas atgrieztos savā izcelsmes valstī, 
ieguvušas izglītību un pieredzi valstī, kurā tās strādājušas, izcelsmes dalībvalstij būtu 
jākompensē šādas papildu kvalifikācijas.

Šie apsvērumi parāda, ka šāda intelektuālā darbaspēka emigrācijas kompensēšana radītu 
jautājumus, kas ir ievērojami plašāki par lūgumraksta iesniedzēja ierosinājumiem.

Secinājums

Tādējādi Komisija konstatē, ka likumdošanas iniciatīva, kas būtu atbilstīga lūgumraksta 
iesniedzēja ieteikumiem, radītu problēmas gan saistībā ar juridisko pamatu, gan arī iespējamo 
vienošanos dalībvalstu starpā.


