LIETUVOS INVESTUOTOJŲ
PASITIKĖJIMO INDEKSAS (11), IV KETVIRTIS, 2017
Lietuvos investuotojų pasitikėjimo indeksas
(LIPI) atspindi didžiausių Lietuvoje veikiančių
užsienio kapitalo įmonių požiūrį ir lūkesčius
dėl Lietuvos verslo klimato ir investicinės
aplinkos. Indekso tikslas – atsižvelgiant į
šalyje veikiančių investuotojų patirtį bei pastabas įvertinti šalies verslo aplinką ir Lietuvos ekonomikos patrauklumą užsienio investuotojams.

Indeksą sudaro trys dalys, apimančios verslo
aplinką, įmonių veiklai įtaką darančius veiksnius ir
bendrovių investicinius planus. Nustatant LIPI
prioritetas teikiamas aktualiai, rinkos tendencijas
atitinkančiai informacijai, todėl indekso tyrime
kviečiami dalyvauti tik užsienio kapitalo įmonių
vadovai ir aukščiausio lygio vadybininkai.
LIPI tyrimą inicijuoja ir atlieka „Investors‘ Forum“ –
asociacija, vienijanti didžiausius ir aktyviausius
investuotojus į Lietuvos ekonomiką.

Nustatydami indeksą siekiame ne tik įvertinti
Lietuvos rinkos sąlygas, bet ir išsiaiškinti jas
labiausiai veikiančius veiksnius. LIPI – tai priemonė,
leidžianti potencialiems investuotojams bei kitiems
suinteresuotiems asmenims paprastai ir greitai
gauti pagrindinę informaciją apie Lietuvos
ekonomiką, padėtį šalies rinkoje ir trumpalaikes
vystymosi perspektyvas.
Indekso vertė

Tyrimas atliktas 2017 m. rugsėjį. Tyrimo metu
apklausti 61-os Lietuvoje veikiančios užsienio
kapitalo įmonės atstovai.

Interpretavimas

LIPI=2 (maksimali vertė)

Visų respondentų lūkesčiai teigiami (absoliutūs teigiami lūkesčiai).

LIPI >1

Teigiamus lūkesčius turinčių respondentų dalis yra didesnė už neigiamus lūkesčius
turinčių respondentų dalį.

LIPI =1

Teigiamus ir neigiamus lūkesčius turinčių respndentų skaičius yra vienodas.

LIPI <1

Daugiau respondentų turi neigiamų lūkesčių, nei teigiamų.

LIPI =0 (minimali vertė)

Visų respondentų lūkesčiai yra neigiami (absoliutūs neigiami lūkesčiai)

1 pav. Indekso vertė ir jos reikšmė

Kontaktai: Asociacijos „Investors‘ Forum“
jaunesnysis analitikas Mantas Šnioka,
el. p. info@investorsforum.lt; tel. +370 5 2755258
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SANTRAUKA IR IŠVADOS
VIENUOLIKTASIS LIPI TYRIMAS: INVESTUOTOJŲ PASITIKĖJIMAS IŠ REKORDINIŲ
AUKŠTUMŲ GRĮŽO Į METŲ PRADŽIOS LYGĮ

LIPI

2017, IV KETV.

= 1,216
LIPI

1.303

1.167

1.181

1.189

1.174

1.227

1.215

1.216

1.215

1.136
1.101
2014 M. II KETV.

2014 M. III KETV.

2014 M. IV KETV.

2015 M. I KETV.

2015 M. II KETV.

2015 M. IV KETV.

2016 M. I KETV.

2016 M. II KETV.

2017 M. I KETV.

2017 M. II KETV.

2017 M. IV KETV.

2. pav.: LIPI dinamika, LIPI 2017 m. IV ketvirtis.

Ketvirtąjį metų ketvirtį investuotojų lūkesčiai dėl
Lietuvos ekonomikos raidos patyrė nuosmukį,
tačiau galutinis vertinimas išliko palyginti aukštas.
Lietuvos investuotojų pasitikėjimo indekso (toliau –
LIPI) vertė paskutinįjį 2017 metų ketvirtį siekė
1,216 balo iš 2 galimų.

tolesnio savo prekių bei paslaugų paklausos
augimo. Tai ir padėjo išlaikyti aukštą bendrą
indekso vertę.
Atlikdami 2017 m. ketvirtojo ketvirčio LIPI tyrimą
užsienio
investuotojų
paprašėme
išsakyti
nuomonę dėl planuojamų ir galimų mokestinių
pokyčių Lietuvos ekonomikoje. Respondentai
turėjo galimybę įvertinti „Sodros“ lubų iniciatyvą
bei Finansų ministerijos parengtus mokesčių
įstatymo pakeitimus. Tyrimo rezultatai atskleidė,
kad poreikis įvesti „Sodros“ lubas per pastaruosius
dvejus metus išaugo 33 procentiniais punktais.

Šiam indekso reikšmės pokyčiui daugiausiai įtakos
turėjo pastebimai prastėjantis investuotojų
požiūris į Lietuvos politinį stabilumą ir neigiami
lūkesčiai mokesčių efektyvumo srityje. Tačiau
užsienio investuotojai tradiciškai itin palankiai
vertina Lietuvos telekomunikacijų lygį bei tikisi
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INVESTICINĖ APLINKA LIETUVOJE:
PASIGENDAMA POLITINĖS VALIOS UŽSIBRĖŽTIEMS TIKSLAMS SIEKTI

mos trūkumai. Po optimistinių 2017 m. vidurio LIPI
tyrimo rezultatų, metams baigiantis manančiųjų,
jog politinio stabilumo Lietuvoje trūksta, padaugėjo 16 procentinių punktų. Net 80 proc. apklaustųjų
šios srities lygį Lietuvoje vertina kaip vidutinišką
arba žemą. Šis pokytis sietinas su politinės lyderystės stoka ir strategiškai svarbių investicinei aplinkai
gerinti sprendimų, tokių kaip „Sodros“ lubų įvedimas, atidėliojimu. Pasitikėjimo politiniu stabilumu
mažėjimas turėjo didžiausią įtaką neigiamam
dabartinės ekonominės situacijos vertinimo
pokyčiui.
Mažėjantį investuotojų pasitikėjimą Lietuvos
ekonomika ir jos perspektyvomis nulėmė ir prastėjantis skaidrumo bei mokesčių sistemos efektyvumo vertinimas. Verslo aplinkos skaidrumą neigiamai įvertino rekordinis apklaustųjų skaičius: kone
trečdalis, 31 proc. investuotojų yra įsitikinę, kad
Lietuvos verslo skaidrumo lygis yra žemas. Tai
prasčiausias rezultatas per visą LIPI tyrimų istoriją,
aiškiai liudijantis problemos svarbą ir šios srities
pokyčių būtinybę.
Į akis krenta ir prastas mokesčių sistemos efektyvumo vertinimas. Net 85 proc. respondentų
mokesčių sistemos efektyvumo lygį laiko prastu
arba vidutinišku. Tikėtina, kad naujieji mokestiniai
pokyčiai sukūrė daugiau lūkesčių nei realiai atnešė
pokyčių mokestinėje sistemoje. Tai galimai yra
pagrindinė priežastis prasto mokestinės sistemos
efektyvumo vertinimo.

Respondentų nuomone, pastarąjį pusmetį investicinė aplinka Lietuvoje blogėjo. Vis dėlto, nors
metams baigiantis Lietuvos verslo aplinką investuotojai vertina prasčiau nei 2017 m. viduryje, LIPI
vertė išlieka viena bene aukščiausia per pastaruosius dvejus metus. Investuotojų pasitikėjimą šalies
ekonomika ir jos perspektyvomis skatina išvystytas
telekomunikacijų sektorius, kvaliﬁkuota darbo jėga,
kredito prieinamumas.
Kaip ir praėjusį ketvirtį net 98 proc. apklaustų
investuotojų Lietuvos telekomunikacijas laiko itin
išvystytomis. Be to, 97 proc. respondentų
pabrėžia, kad kredito prieinamumo lygis Lietuvoje
yra vidutiniškas arba aukštas.
Pastarojo ketvirčio tyrimas atskleidžia pagerėjusią
investuotojų nuomonę dėl darbuotojų užsienio
kalbų žinių. Manančių, kad Lietuvos darbuotojų
užsienio kalbų išmanymo lygis yra aukštas,
padaugėjo net 11 procentinių punktų, lyginant su
antruoju šių metų ketvirčiu. Lietuvių gebėjimą
kalbėti antrąja užsienio kalba pastebi ir „Eurostat“
atliktas tyrimas. Jo duomenimis Lietuvoje net 97
proc. žmonių moka bent vieną užsienio kalbą, kai
tuo tarpu antros kalbos mokėjimo vidurkis Europos Sąjungoje tėra 66 proc. Toks rezultatas yra
antras Europos Sąjungoje: Lietuvą lenkia tik Liuksemburgas, kur net 99 proc. žmonių moka bent
vieną užsienio kalbą.
Tuo tarpu investiciniam klimatui, respondentų
nuomone, labiausiai kenkia verslo aplinkos
skaidrumo, politinio stabilumo ir mokesčių siste-

ESAMOS INVESTICINĖS APLINKOS VERTINIMAS
VIDUTINIS

ŽEMAS

Verslo aplinkos skaidrumas
Makroekonominė aplinka
Politinės aplinkos stabilumas
Artumas tarp darbo jėgos užmokesčio ir produktyvumo
Atvirumas naujiems investuotojams
Šalies moksliniai tyrimai
Užsienio kalbos žinojimas
Tranporto ir logistikos infrastruktūros
Telekomunikacijos ir interneto infrastruktūros
Mokesčių sistemos efektyvumas
Verslo veiklą reguliuojančių įstatymų efektyvumas
Lengvumas įsigyti kreditą
Šalies infrastruktūra
Tinkamų patalpų ar žemės sklypo prieinamumas

AUKŠTAS
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51%

5%
28%

43%
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21%
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7%

66%
44%
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23%
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15%
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57%
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25%

28%
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34%
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26%
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38%
41%

56%
54%

3 pav.: Esamos investicinės aplinkos vertinimas, LIPI 2017 m. IV ketv.
https://www.weforum.org/agenda/2017/09/bilinguals-brains-dont-have-to-work-hard-to-switch-between-languages
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PAGRINDINIAI INVESTUOTOJŲ LŪKESČIAI:
LYDERĖS POZICIJOJE LIEKA TELEKOMUNIKACIJOS
GERĖS

IŠLIKS NEPAKITĘS

BLOGĖS

5%

19,6 %

31,2 %

45,9 %

68,8 %

54,1 %

75,4 %

TINKAMŲ PATALPŲ AR ŽEMĖS
SKLYPO PRIEINAMUMO LYGIS

ATVIRUMO NAUJIEMS
INVESTUOTOJAMS LYGIS

TELEKOMUNIKACIJOS IR INTERNETO
INFRASTRUKTŪROS LYGIS

4 pav.: Daugiausiai teigiamų investuotojų lūkesčių sulaukusios sritys, LIPI 2017 m. IV ketv

Lietuvos pozicija reitinge

Lietuvos investuotojai didžiausio progreso tikisi
telekomunikacijų,
verslo
vystymui
tinkamo
nekilnojamo turto ir užsienio kalbų žinojimo
srityse. Tyrimo duomenimis, 46 proc. investuotojų
mano, kad Lietuvos telekomunikacijos per
artimiausią
ketvirtį
toliau
tobulės.
Telekomunikacijų infrastruktūros lygis yra vienas
svarbiausių šalies privalumų, lyderio pozicijos
neužleidžiantis nuo pat 2014 m. pradžios, kai
pradėti vykdyti LIPI tyrimai.
Šį ketvirtį investuotojai gana optimistiškai vertina ir
veiklai tinkamų patalpų ar žemės sklypo
prieinamumą. Lūkestį, kad jis didės, išsakė 31%
apklaustųjų. Tiesa, lyginant su 2017 m. viduriu, taip
manančių sumažėjo 17 procentinių punktų. Taip
pat verta pabrėžti, kad nei vienas respondentas
nesitiki pablogėjimo šioje ekonomikos kategorijoje
per ateinantį metų ketvirtį.
Nors 75 proc. respondentų nesitiki jokių pokyčių
užsienio kalbų žinojimo ir pritaikymo srityje,
pozityviai nuteikia likę 25 proc. investuotojų, kurie
teigia, kad ateinantį ketvirtį užsienio kalbos
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30

žinojimas pagerės. Prieš puse metų tokią pat
nuomonę išsakė tik 15 proc. apklaustųjų, taigi šios
srities vertinimas pagerėjo 10 procentinių punktų.
2017 m. paskutiniojo ketvirčio LIPI tyrimo
duomenimis, net 95 proc. investuotojų mano, jog
Lietuvos atvirumo lygis naujiems investuotojams
artimiausiu metu išliks nepakitęs arba net pagerės.
Antrąjį 2017 m. ketvirtį tokią pačią nuomonę išsakė
96 proc. respondentų. Tokius lūkesčius pagrindžia
ir tarptautinio „Doing Business“ tyrimo rezultatai2.
Šiame tyrime Lietuva užima 16 vietą ir per
pastaruosius metus reitinge pakilo 5 pozicijomis.
Verta paminėti ir tai, kad sudarant „Doing
Business“ indeksą vertinamos 11 skirtingų verslo
vystymui įtaką darančių sričių. Didžiausias
teigiamas pokytis buvo užﬁksuotas prijungimo prie
elektros tinklų srityje, kurioje šalis pakilo per 22
vietas. Tarptautinio tyrimo duomenimis, toks
teigiamas pokytis įvyko dėl patobulinto leidimų
patvirtinimo proceso ir vidinių elektros laidų
tikrinimo
sertiﬁkatų
išdavimo
terminų
sutrumpinimo.

LIETUVOS POZICIJOS „DOING BUSINESS“ REITINGE
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5 pav.: Lietuvos pozicijos „Doing business“ reitinge, LIPI 2017 m. IV ketvirtis
2

http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2018
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LIPI tyrimo rezultatai atskleidžia, kad mažiausiai
proveržio investuotojai tikisi politinio stabilumo,
santykio tarp darbo jėgos užmokesčio ir
produktyvumo bei mokesčių sistemos efektyvumo
kategorijose. Net 46 proc. respondentų nuomone,
politinio stabilumo Lietuvoje artimiausią ketvirtį
bus mažiau. Antrąjį metų ketvirtį taip manančių
buvo vos 15 proc.
Tikėtina, kad tokį pokytį lėmė lėtai įgyvendinamos
Vyriausybės pradėtos reformos. Dar prieš trejus
metus, 2014 m. ketvirtąjį ketvirtį3, net 62 proc.
investuotojų išreiškė susirūpinimą dėl „Sodros“
lubų nebuvimo, darančio įtaką įmonėms,
siekiančioms įdarbinti aukštos kvaliﬁkacijos, gerai
apmokamus
darbuotojus.
Prielaidą,
kad
investuotojai vis dar pasigenda šio įstatymo, leidžia
daryti ir šio tyrimo atlikta papildoma apklausa dėl
„Sodros“ lubų. Net 95 proc. investuotojų remia
tokios mokestinės priemonės įteisinimą (žr. 12
pav.). Verta paminėti ir pastebimą 43 proc.
skirtumą tarp investuotojų, kurie tikisi teigiamo

proveržio per ateinantį ketvirtį ir tų, kurie yra
įsitikinę, kad situacija dar pablogės.
Darbo jėgos užmokesčio ir produktyvumo santykis
taip pat kelia vis didesnį investuotojų susirūpinimą.
Jei antrąjį 2017 m. ketvirtį vos 13 proc.
respondentų tikėjosi pablogėjimo šioje srityje, tai
metams baigiantis besitikinčių, kad šis atotrūkis
toliau didės, yra net 26 proc. Taip pat verta
pastebėti, kad šį ketvirtį pesimistinius lūkesčius
išsakiusiųjų buvo daugiau nei tikinčių proveržio
galimybe.
Vienas iš penkių investuotojų mano, kad mokesčių
sistemos efektyvumas artimiausiu metu prastės.
Nors taip manančiųjų nuo antrojo metų ketvirčio
nepadaugėjo, besitikinčių, kad padėtis šioje srityje
gerės, sumažėjo 10 proc. punktų.
Du trečdaliai, 69 proc., respondentų mano, kad
mokesčių sistemos efektyvumas nesikeis. Darytina
prielaida, kad tokią nuostatą daugiausiai lėmė
strateginių sprendimų, susijusių su verslo aplinkos
gerinimu, trūkumas ir atidėliojimas.

2017 IV KETV. INVESTUOTOJŲ LŪKESČIAI
GERĖS
Verslo aplinkos skaidrumas

7%

Makroekonominė aplinka

7%

48%
BLOGĖS
39%

IŠLIKS NEPAKITĘS

75%

18%
90%

Politinės aplinkos stabilumas

46%

51%

26%

Artumas tarp darbo jėgos užmokesčio ir produktyvumo
Atvirumas naujiems investuotojams

5%

Moksliniai tyrimai

6%

56%

18%

75%

20%
84%

75%

Užsienio kalbos žinojimas

12%

Tranporto ir logistikos infrastruktūra

25%
70%

18%

54%

Telekomunikacijos ir interneto infrastruktūra

46%

20%

Mokesčių sistemos efektyvumas

13%

Verslo veiklą reguliuojančių įstatymų efektyvumas
Lengvumas įsigyti kreditą

6%

Šalies infrastruktūra

5%

69%

11%

77%

10%

84%

10%

82%
69%

Tinkamų patalpų ar žemės sklypo prieinamumas

10%

13%
31%

6 pav.: Investuotojų lūkesčiai, LIPI 2017 m. IV ketvirtis
3

http://investorsforum.lt/wp-content/uploads/2014/11/LIPI_2014_IVketvirtis.pdf
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NERIMĄ DĖL DARBO SANTYKIŲ REGULIAVIMO KEIČIA DĖMESYS ŠVIETIMUI
Paskutiniojo metų ketvirčio LIPI tyrimas atskleidžia,
kad
naujojo
Darbo
kodekso
priėmimą
investuotojai pasitiko palankiai. Ilgą laiką buvęs
viena opiausių iššūkių, darbo santykių reguliavimas
šįkart tėra ketvirtas tarp labiausiai permainų
reikalaujančių sričių. Lyginant su metų viduriu,

manančių, kad darbo įstatymus būtina nedelsiant
tobulinti, sumažėjo per 41 procentinį punktą. Kiek
iš tiesų ilgalaikis ir veiksmingas bus naujojo
įstatymo poveikis šalies investiciniam klimatui,
paaiškės ilgainiui, įvertinus praktinę įstatymo
taikymo patirtį.

DAUGIAUSIAI DĖMESIO REIKALAUJANČIOS SRITYS

79%

59%
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46%
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6
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Verslo įdomių teisinis reglamentavimas
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Transporto ir logistiko infrastruktūra
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Energetikos rinka
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Telekomunikacijos infrastruktūra

7 pav.: Daugiausiai dėmesio reikalaujančios sritys, LIPI 2017 m. IV ketv.

Nemažo dėmesio sulaukia ir talentų migracijos
iššūkis: kad jis yra skubiai spręstinas, mano 46
proc.
respondentų.
Talentų
migracijos
pripažinimas viena aktualiausių sričių atspindi jau
kurį laiką investuotojų reiškiamą susirūpinimą dėl
kvaliﬁkuotos darbo jėgos stygiaus (žr. 8 pav.). Toks
susirūpinimas nėra be pagrindo: mažėjantį
nuolatinių gyventojų skaičių ir vis dar aukštą
emigracijos
srautą
patvirtina
Statistikos
departamento pateikiama informacija4 (9 pav. ).

Didžiausią nerimą investuotojams šiuo metu kelia
Lietuvos švietimo sistema. Susirūpinimą ja išreiškė
net 79 proc. respondentų. Tai aukščiausias rodiklis
per visą LIPI tyrimų istoriją. Lyginant su antruoju
šių metų ketvirčiu, manančių, kad švietimas yra
labiausiai dėmesio reikalaujanti sritis valstybėje,
padaugėjo 23 proc. punktais.
Kita itin dėmesio reikalaujanti sritis – viešojo
sektoriaus efektyvumas. Net 59 proc. investuotojų
išreiškė paramą Vyriausybės planams jį didinti.

KVALIFIKUOTOS DARBO JĖGOS PRIEINAMUMAS
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8 pav.: Kvaliﬁkuotos darbo jėgos prieinamumo pokyčiai, LIPI 2017 m. IV ketvirtis
4

https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?eventId=143259
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EMIGRANTŲ PROCENTINIS POKYTIS

NUOLATINIŲ GYVENTOJŲ
PROCENTINIS POKYTIS
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9 pav.: Lietuvos demograﬁniai pokyčiai pagal sritis, LIPI 2017 m. IV ketvirtis

INVESTUOTOJŲ ATEITIES PLANAI:
DIDESNIS PELNAS IR ATLYGINIMŲ AUGIMAS BEI NAUJŲ DARBO VIETŲ KŪRIMAS
Nuo 2017 m. vidurio penkiais procentiniais punktais padaugėjo užsienio kapitalo įmonių, kurios
artimiausiu metu tikisi jų pelną augsiant. Šį ketvirtį
didesnio pelno tikisi 44 proc. investuotojų. Teigiamai nuteikia ir užsienio investuotojų planai didinti
darbuotojų atlyginimus bei kurti naujas gerai
apmokamas darbo vietas. Apie augančius atlyginimus kalba ir Lietuvos bankas savo 2017 m. „Lietuvos ekonomikos apžvalgoje“. Centrinio banko
ataskaitoje yra pabrėžiama, kad atlyginimo augimas būdingas ne tik pavienėms darbuotojų
grupėms ir pridedama, kad pastebimai auga tiek
mažiau, tiek ir daugiau uždirbančių darbuotojų
atlyginimai.

Ketvirtojo ketvirčio LIPI tyrimas atskleidžia, kad
didesnė užsienio investuotojų dalis yra pasiryžusi
didėjantį pelną skirti ne technologiniam atsinaujinimui, bet naujų darbo vietų kūrimui bei atlyginimų
didinimui. Šį ketvirtį net 67 proc. respondentų
ketina didinti atlyginimus per ateinančius tris
mėnesius. Tuo pačiu 67 proc. investuotojų prognozuoja savo produktų ar paslaugų paklausos
augimą. Kitą vertus, vos 48 proc. respondentų tikisi
savo paslaugų ar prekių eksporto apimčių augimo.

INVESTUOTOJŲ PLANAI 2017 IV KETV.
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PAPILDOMOS ĮŽVALGOS
Kaip ir kiekvieną ketvirtį LIPI tyrimas papildomas tuo metu aktualiais klausimais ir temomis. Ketvirtąjį šių
metų ketvirtį investuotojų prašėme įvertinti Finansų ministerijos pristatytų reformų poveikį investicinei
aplinkai bei išsakyti savo požiūrį dėl „Sodros“ lubų.
MOKESČIŲ ĮSTATYMŲ PAKEITIMAI: PIRMIEJI ŽINGSNIAI VERTINAMI TEIGIAMAI, TAČIAU
PASIGENDAMA AMBICINGESNIŲ VEIKSMŲ
Gana palanki investuotojų nuomonė apie planuojamus laisvųjų ekonominių zonų modelio pakeitimus, plečiant veiklų, kurioms taikomos lengvatos,
sąrašą. Didesnė dalis, 57 proc., apklaustųjų tikisi,
kad tai teigiamai paveiks investicinę aplinką, likę 43
proc. mano, kad padėtis dėl to nesikeis.
Teigiamai vertinamas ir siūlymas taikyti 120 vidutinių darbo užmokesčių metines „Sodros“ įmokų
lubas. 52 proc. apklaustų investuotojų mano, kad
tai prisidėtų prie palankesnės aplinkos naujoms
investicijoms pritraukti ir išlaikyti Lietuvoje. Likusi
dalis įsitikinusi, kad tokio dydžio lubos yra per
aukštos ir neturės žymaus poveikio investicinei
aplinkai. Šis klausimas detaliau nagrinėjamas
paskutinėje šio tyrimo dalyje.
Finansų ministerija taip pat planuoja pridėtinės
vertės mokesčio pakeitimus daugelyje sričių: pvz.,
taikyti 5 proc. PVM tarifą nekompensuojamiems
receptiniams vaistams, keleivių vežimo paslaugoms, leidiniams ir knygoms, taikyti 15 (vietoje 9)
proc. tarifą apgyvendinimo paslaugoms bei

centralizuotai tiekiamam šildymui bei karštam
vandeniui. Investuotojų nuomonė apie šiuos ir
kitus PVM taikymo pakeitimus gana kritiška: 62
proc. respondentų mano, kad tokie pakeitimai
neturės didesnės įtakos šalies investiciniam
patrauklumui. Trečdalis, 34 proc., mano kad siūlomi pokyčiai teigiamai paveiks investicinį klimatą, 3
proc. įsitikinę priešingai.
Itin palankiai vertinamas siūlymas nustatyti 5 proc.
PVM tarifą patentabilių išradimų komercializavimui. Tokiai iniciatyvai pritaria 97 proc. tyrimo
respondentų.
Nors investuotojai pasisako palankiai naujųjų
mokestinių pokyčių atžvilgiu, tačiau bendrasis
mokesčių sistemos efektyvumo vertinimas yra
pakankamai žemas (pav. 3). Tai galimai sąlygoja
investuotojų nuomonę, kad įstatyminiai pokyčiai
yra daromi tinkama linkme, tačiau yra pasigendama ambicingesnių, didesnę svarbą turinčių
pokyčių.
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„SODROS“ ĮMOKŲ LUBOS

AR LR VYRIAUSYBĖ TURĖTŲ
ĮTEISINTI “SODROS” LUBAS

2014 m. pabaigoje 62 proc. investuotojų išsakė
nuomonę, kad šalies mokesčių sistemos efektyvumui ir investiciniam patrauklumui kenkia tai, kad
nėra nustatytos lubos „Sodros“ įmokoms. Praėjus
trejiems metams, vis didesnė užsienio kapitalo
įmonių atstovų dalis mano, jog toks sprendimas
yra būtinas: ketvirtojo 2017 m. ketvirčio LIPI tyrimo
duomenimis, 95 proc. investuotojų pritaria
„Sodros“ įmokų lubų įteisinimui.
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PADIDĖS TUI ĮPLAUKOS

Didžiausia dalis investuotojų (59 proc.) mano, kad
geriausio poveikio verslo aplinkai ir investiciniam
klimatui leistų tikėtis lubos, taikomos nuo 6 vidutinių mėnesinių atlyginimų. Apie pusę, 49 proc.,
investuotojų yra įsitikinę, kad įteisinus šią
ekonominę priemonę padidėtų darbuotojų atlyginimai bei sumažėtų šešėlinė ekonomika.
Be to, 59 proc. respondentų mano, kad toks sprendimas padėtų į Lietuvą pritraukti tiesioginių užsienio investicijų. Daugiausiai, net 72 proc., apklaustųjų
% yra įsitikinę, kad Lietuva taptų patrauklesnė aukštos kvaliﬁkacijos darbo jėgai.
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14 pav.: „Sodros” lubų poveikis Lietuvos ekonomikai, LIPI 2017 m. IV ketvirtis

Atsižvelgiant į „Deloitte“ atliktą tarptautinį tyrimą6, įteisinusi „Sodros“ lubas Lietuva taptų pirmąja šalimi
Baltijos regione, turinčia tokio tipo įstatymą ir prisijungtų prie 17 kitų Europos šalių, kuriose panašios
lubos jau yra. Tai suteiktų konkurencinį pranašumą tarptautinių užsienio investicijų pritraukimo varžybose
regione, o sukurta konkurencija paskatintų dar didesnį darbuotojų atlyginimų augimą.

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/be/Documents/tax/TaxStudiesAndSurveys/Comparitive%20Beneﬁts%20Study_2017.pdf
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