
KLAIPE OS VERSLO DIENA
2O1O m. gruodZio I d.

Konferencijos - socialinio forumo tarp Klaip€dos miesto valdZios ir
smulkaus bei vidutinio verslo

REZOLIUCIJA
Smulkusis ir vidutinis verslas (SVV) - pagrindinis Klaipedos miesto, taip pat ir visos

Lietuvos, ekonomikos augimo variklis, Smulkusis ir vidutinis verslas turi esminI poveik[ fiskalinei

5alies politikai, uZimtumo didinimui, emigracijos ir socialines atskirties maZinimui, gyvenimo

kokybes bei 5alies gamintojq identiteto gerinimui. Taigi, SVV pletra turi blti viena svarbiausitl
Klaipedos miesto ekonomikos pletros krypdiul. Verslininkq pastangos [sitraukti Imiesto bei visos

Salies ekonomikos skatinimq sekmingos bus tik tuomet, kai Siam Ikio sektoriui bus skiriamas
tinkamas valdZios ir jos institucijq demesys.

Klaipedos apskrityje SVV [mones sudaro 99,6 proc. visq apskrities [moniq, jose dirbo 81,7
proc. visq darbuotojq. 5iemet i5 5034 Klaipedos mieste veikiandiq [moniq daugiau kaip penktadalis

yra individualios. Pagal verslo liudijimus dirba dar beveik 60oo ZmoniL.t (-3ooo nuolat).

Krizes laikotarpiu SVV paslaugq ir prekiq pardavimas nuo 4,8 mlrd. litq smuko maZdaug

400 mln. litq, bet jt1 indelis padidejo nuo ketvirtadalio iki puses visq [moniq uidirbamq
pajamq.

Konferencijoje forume ,,Klaipedos verslo diena" buvo pristatyti 5ie
praneSimai:

Ukio ministerijos smulkaus ir vidutinio verslo departamento veiksmai skatinant

smulkrl ir vidutinI verslq;

. Klaipedos miesto savivaldybe.s numatomi veiksmai verslo aplinkai gerinti ir
planuojamas jL1 finansavimas;

. Smulkaus ir vidutinio verslo atstovrl vizijos ir siilymai del smulkaus ir vidutinio

verslo skatinimo ir remimo Klaipedos mieste,
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Apibendrinus konferencijos dalyviq pasisakymus bei iSddstytas mintis,
nutarta pateikti Siuos siilymus Klaipedos miesto savivaldybei:

1 siekiant, kad Klaipedos miesto strateginiame 2011 - 2013 metq plane numatytas
verslo skatinimas butLl ne tik deklaratyvus prioritetas, bet ir realus veiksmq planas,
parengti ir patvirtinti Smulkaus ir vidutinio verslo pletros skatinimo
veiksmq bei priemoniq planq ir 5io plano [gyvendinimui skirtE biudiet4;

Skirti Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimui Klaipedos mieste deramq
finansavimq, kuris sudarytq ne maiiau kaip 2o/o nuo planuojamo miesto
metinio biudZeto (5iuo metu skiriama apie 0,08o/o).

[kurti Klaipddos miesto savivaldybeje svv skyriq, kur[ sudarytq ne maZiau
kaip 3-jq profesionaliq darbuotojtl komanda.5io skyriaus tikslas bItLt kurti ir
r[pintis strateginio SVV skatinimo plano igyvendinimu. (5iuo metu savivaldybeje
panaikintas verslo poskyris, ir vienintelis priskirtas dirbti su verslu darbuotojas
r0pinasi tik darbo birZos rdmimo programomis; Jau keleri metai Klaipedos mieste
neatliekami verslo aplinkos tyrimai).

Skatinti verslo, mokslo ir valdZios atstovLl dialogq, kuriant palankiq verslui aplinkq,
formuojant teigiamq verslo [vaizd[, rengiant ir [gyvendinant bendrus projektus,
sudarant sqlygas verslo atstovams dalyvauti Klaipedos ekonomines pletros
agentIros ir kitq verslo aplinkos gerinimq koordinuojandiq institucijtl valdyme. Siam
tikslui sudaryti Klaip€dos miesto savivaldybeje svv pletros tarybq, kuriq
sudarytq miesto tarybos nariai, SVV asocijuotq organizacijq ir Svietimo ir mokslo
atstovai, Tarybos tikslas - aktyviai dalyvauti kuriant SVV strategin[ remimo planq
Klaipedos mieste ir kontroliuoti jo [gyvendinimq. Taryba galetq operatyviai reaguoti I

ekonominius rinkos pasikeitimus ir formuoti strateginio plano korekcijas.
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Klaipddos apskrities darbdaviq
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Aras MileSka
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Verslo grupes vadova:;
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