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ASOCIACIJOS VEIKLA
Renginiai
Kovo 3 d. metinis Investuotojų Forumo susitikimas su Vyriausybe.
Diskusijoje svarstyta kaip gerinti verslo aplinką ir investicinį klimatą Lietuvoje. Pristatytas
pasiūlymas “Kaip padvigubinti vidutinį darbo užmokestį per 5 metus? Pagrindiniai
sprendimai ir veikla“.
Kovo 23 d. „Atsakingas investavimas: tarptautinės tendencijos ir geriausia
praktika“.
Investuotojų Forumas kartu su CSR Network Lithuania ir BCC pakvietė Lietuvos
įmones, Vyriausybę, NVO ir kt. aptarti pasaulines tendencijas, geriausią praktiką
Švedijoje ir ES bei galimybes Baltijos šalyse.
Balandžio 15 d. Investuotojų Forumo apdovanojimai.
Tradicinis kasmetinis renginys, skirtas suburti geriausius verslo, politikos ir žiniasklaidos
lyderius Lietuvoje. Renginio metu išdalinti 6 kategorijų apdovanojimai. Tarp jų ir „Metų
investuotojo“ titulas, atitekęs Danske Bank.
Gegužės 23 – 29 d. tradicinė kasmetinė akcija „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“.
Akcija vyko daugiau nei 80 miestų ir miestelių. Akcijos atidarymo dieną iniciatyvos
globėja LR prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su verslo lyderiais.
Pasiūlymų teikimas Lietuvos investicinės aplinkos gerinimui
10 esminių sprendimų, kurie padėtų per penkerius metus šalyje padvigubinti
atlyginimus:
1) Įtvirtinti subalansuotą ir konkurencingiausią Rytų ir Centrinėje Europoje darbo
santykių reguliavimą, atitinkantį besikeičiančią ekonominę situaciją, tenkinantį
naujus darbuotojų bei darbdavių poreikius ir leidžiantį tarptautinėje erdvėje
konkuruoti ne tik dėl investicijų, bet ir dėl talentų. Pirmiausia būtina dar 2016 m.
priimti Darbo kodekso pakeitimus, numatytus Vyriausybės Seimui pateiktame
projekte, skirtame lankstesniems darbo santykiams užtikrinti. Didesnė darbo
sutarčių įvairovė, trumpesni įspėjimo terminai, subalansuotos išeitinės
kompensacijos ir mažesnė biurokratinė našta leistų didinti atlyginimus ir kurti naujas
darbo vietas.
2) Gerinti viešojo sektoriaus paslaugų kokybę keliant darbo užmokestį viešajame sektoriuje dirbantiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams, pasiruošusiems didinti
darbo efektyvumą. Tai turėtų būti įgyvendinama mažinant dirbančiųjų viešajame
sektoriuje skaičių (išskyrus sritis, kuriose darbuotojų skaičiaus mažinimas artimiausiu metu yra negalimas, pvz., policijos patrulių, gaisrininkų atveju). Valstybinės institucijos bei įstaigos, kurios vykdys struktūros optimizavimą ir investuos į darbo efektyvumo didinimą, turėtų gauti finansines paskatas.
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3) Įvesti „Sodros“ įmokų lubas, prilygstančias 4 VDU (VDU – vidutinis darbo užmokestis), įvertinus ne tik momentinius biudžeto netekimus, bet ir prognozuojamas
didesnes pajamas iš vartojimo ir kitų mokesčių.
4) Dalį stambių valstybės valdomų įmonių akcijų kotiruoti akcijų biržoje. Tai didintų
skaidrumą, skatintų atskaitomybę, be to, pagyvėtų kapitalo rinkos ir konkurencija dėl
darbuotojų, kiltų darbo užmokestis.
5) Užtikrinti susisiekimą oro transportu tarp Vilniaus ir svarbiausių Europos miestų bent
jau darbo dienomis rytais (į Vilnių) ir vakarais (iš Vilniaus). Didžiausias dėmesys
turėtų būti skiriamas miestams, kuriuose esančios įmonės turi potencialą investuoti
Lietuvoje: Amsterdamui, Briuseliui, Frankfurtui, Helsinkiui, Kopenhagai, Londonui
(Heathrow arba Gatwick oro uostai), Mančesteriui, Oslui, Paryžiui, Rygai, Stokholmui, Štutgartui, Talinui, Varšuvai, Vienai.
6) Skatinti grįžtamąją emigraciją į Lietuvą ir kvalifikuotos darbo jėgos bei talentų pritraukimą. Sukurti specialią „talentų vizą“ aukštos kvalifikacijos specialistams (tame
tarpe startuoliams), kurių trūksta rinkoje. Optimizuoti kvalifikuotos darbo jėgos imigracijos procedūras, numatant, kad nagrinėjimo terminai negali trukti ilgiau nei 1
mėnesį, o kartu su kvalifikuotu darbuotoju tuo pat metu gali atvykti ir jo šeima. Taip
pat įkurti atskirą aptarnavimo padalinį verslo ir kvalifikuotiems darbuotojams.
7) Atsižvelgiant į numatomą ES Struktūrinių fondų finansavimo mažėjimą ekonomiškai
stipriuose regionuose ir būtinumą konkuruoti su kitais Europos megapoliais ir traukos centrais, siūlome skirti prioritetą 2015–2020 metų ES struktūrinių fondų lėšų
panaudojimui į stipriausių Lietuvos miestų – Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos – ekonominę ir socialinę aplinką.
8) Mainais į darbdavių įsipareigojimą didinti darbo užmokestį, mažinti darbo užmokesčio apmokestinimą: didinti neapmokestinamą pajamų dydį ir perkelti bazinės pensijos mokėjimą iš „Sodros“ į nacionalinį biudžetą ir atitinkamai mažinti mokamas
„Sodros“ įmokas. Pavyzdys – nuo 1987 m. vykdytas Airijos „Pairtíocht sóisialta“ nacionalinis susitarimas, įgyvendinęs darbdavių, darbuotojų ir Vyriausybės sutarimą
kelti darbo užmokestį mainais už mažesnę mokesčių naštą.
9) Didinti tikslinių priemonių finansavimą tiesioginių užsienių investicijų pritraukimui.
10) Paruošti ir įgyvendinti efektyvią švietimo reformą:
•

didinti aukštųjų mokyklų dėstytojų ir bendrojo lavinimo mokyklų mokytojų atlyginimus (jungiant mažąsias mokyklas ir mažinant mokytojų skaičių);

•

kelti mokytojų kvalifikaciją, perduodant finansavimą, skirtą mokytojų ruošimui,
specialiai atrinktoms tinkamai pasiruošusioms aukštosioms mokykloms;

•

finansinėmis priemonėmis skatinti aukštųjų mokyklų jungimąsi;

•

finansinėmis priemonėmis skatinti priimti studentus/rinktis studijų programas,
reikalingas Lietuvos darbo rinkai ir ekonomikos vystymuisi.
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Investuotojų Forumas taip pat pristatė esminius pasiūlymus šiomis temomis:
1. Socialinis modelis
2. Elektros energijos įstatymas
3. Civilinio kodekso pakeitimai
4. Naujo verslo kūrimas
5. Įmonės, turinčios strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui
6. Valstybės įmonės
7. Lobizmo teisė
8. Lietuvos pilietybė ir migracija
9. Poveikio aplinkai vertinimas

Susitikimai
Birželio 16 d. susitikimas su ES komisijos nare E. Bieńkowska.
Liepos 4 d. susitikimas su energetikos ministru Roku Masiuliu ir Lietuvos energetikos
strategijos aptarimas.
Rugpjūčio 25 d. Rūta Skyrienė dalyvavo diskusijoje „Brexit: investicijų galimybės
Lietuvoje“.
Spalio 18 d. Investuotojų Forumas kartu su Ellex Valiunas surengė forumą „Darbo
kodeksas: pokyčiai ir kylančios naujos galimybes verslui“.
ASOCIACIJOS NARIAI 2016 Gruodžio 31 d.
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PRANEŠIMAI SPAUDOJE

Taip pat:
 Balandžio 22 d. Mokesčių darbo grupės vadovas, Kęstutis Lisauskas. Vien su
reinvestuoto pelno lengvata maratono prieš estus nelaimėsime.
 Birželio 7 d. „Investuotojų Forumas“: svarbiausias iššūkis verslui - atkurti
visuomenės pasitikėjimą.
 Rugpjūčio 24 d. Rūta Skyrienė: Darbo kodeksas - vienas žingsnis į priekį, trys
atgal
 Rugsėjo 1d. Investuotojų forumas: valstybė turėtų skatinti pacientus prisidėti prie
sveikatos priežiūros sistemos finansavimo, o ne legalizuoti kyšius medikams.
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ASOCIACIJOS FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
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ASOCIACIJOS DARBUOTOJAI

Rūta Skyrienė
Vykdomoji direktorė

Andželika Rusteikienė
Komunikacijos ir strateginių
projektų plėtros vadovė
Motinystės atostogose

Emilis Ruželė
Vyriausiasis politikos
patarėjas

Balys Narbutas
Ryšių su visuomene
specialistas

Mantas Šnioka
Jaunesnysis analitikas

Ieva Lapeikienė
Projektų koordinatorė

Kontaktai:
Asociacija
“Investors‘ Forum”
Tel.: +370 5 275 52 58
info@investorsforum.lt
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