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PRATARMĖ
Į Jūsų rankas atiduodame knygą, kurioje skirtingais aspektais
atsiskleidžia Darbo ir socialinių tyrimų instituto (DSTI) 20-ties
veiklos metų patirtis, tiriant socialinės gerovės, gyventojų užimtu
mo bei socialinės apsaugos politikos klausimus.
DSTI buvo viena pirmųjų, naujų nepriklausomybę atkūrusios
Lietuvos mokslo institucijų -jis pradėjo veikti 1991 m. rudenį.
Vyriausybės nutarimu jam buvo iškeltas uždavinys „kompleksiš
kai tirti moksliškai pagrįstos socialinės politikos pagrindus bei jos
įgyvendinimo mechanizmus Lietuvoje". Instituto steigėjas - Soci
alinės apsaugos ir darbo ministerija, todėl jo mokslininkų vykdo
mi tyrimai buvo derinami su šios ministerijos kuruojamos sociali
nės politikos tikslais.
Politiniai pokyčiai nepriklausomoje Lietuvoje lėmė naujas
ekonomikos ir socialinės gerovės raidos galimybes bei iš pagrindų
pakeitė darbo rinką-ji 1990-2010 metais padarė milžinišką šuolį
nuo komandinio darbo išteklių valdymo iki vieningos ES užimtu
mo strategijos įgyvendinimo, nors, šio leidinio autorių nuomone,

ne visos užimtumo didinimo šalyje galimybės buvo išnaudotos.
Tas pats pasakytina ir apie gerovės plėtrą: šio proceso, kaip ir
Lietuvos politinių partijų bei vyriausybių programose deklaruo
jamų kitų socialinių tikslų, nepavyko tinkamai integruoti į kole
gialų iš esmės visų vyriausybių, atskirų jos institucijų, vykdomą
veiklą po Nepriklausomybės atstatymo. Rezultatas - šalyje auga
ekonominė ir socialinė nelygybė. Kitaip sakant, nevyksta gyve
nimo lygio plačia prasme tarp visuomenės narių diferenciacijos
mažėjimas. Kartu auga ir skurde gyvenančiųjų lyginamasis svoris

bendroje gyventojų struktūroje ir, tokiu būdu - socialinė atskirtis.
Pagaliau, nedidėja vidurinioji klasė (sluoksnis) - ji abu pastaruo
sius dešimtmečius iš esmės išlieka tik tapsmo būsenoje.

Šie procesai, patvirtinti oficialiais ekonominiais rodikliais, lei
džia teigti, kad šalies vadovų deklaruojamas tikslas kurti socialiai
orientuotą valstybę kardinaliai prasilenkė ir prasilenkia su šalyje
realiai vykdoma socialine ekonomine politika -joje vis labiau do
minuoja liberalaus-maržinalinio modelio elementai. Apie šias ten
dencijas Instituto mokslininkai nuolat informuodavo suinteresuo
tas institucijas, jų vadovus, skelbdavo mokslinėse publikacijose,
pasisakydavo žiniasklaidoje. Iki 2000 m. apibendrinta informacija
apie socialinius ekonominius procesus šalyje nuolat buvo teikiama
LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetui.
Knygoje autoriai panaudoja ir anksčiau atliktų tyrimų medžia
gą, parodydami, kad neišspręstos socialinės problemos niekur
nedingsta ir kad jų neigiamos pasekmės bėgant laikui tik gilėja.
Antra vertus, 20 veiklos metų mokslo institutui - ilgas laikotarpis,
todėl knygoje atsispindi tik mažas atliktų darbų fragmentas. Infor
macija apie instituto darbuotojų mokslinę veiklą per šį laikotarpį
pateikta leidinio prieduose.
Ši knyga yra kuklus mėginimas išreikšti dėkingumą visiems
buvusiems ir esamiems Instituto darbuotojams, partneriams, ko

legoms ir tyrimų užsakovams, kurie savo indėliu plėtojo socialinį
mokslą šalyje, kovojo už socialinės gerovės užtikrinimą visoms
gyventojų grupėms ir žadino valstybę valdančiųjų socialinį jautru
mą. Tikimės, kad socialiniai tyrimai ateityje dar svariau prisidės
prie efektyvios socialinės politikos formavimo ir įgyvendinimo
bei tarnaus harmoningai visuomenės raidai, šalies klestėjimui.

Boguslavas Gruževskis

Algis Šileika

20 METŲ SOCIALINĖS POLITIKOS TYRIMŲ
BARUOSE
(METODOLOGINIS ASPEKTAS)
Prof. habil. dr. Algis ŠILEIKA
Darbo ir socialinių tyrimų institutas

Rašinyje metodologiniu aspektu aptariami per 20 metų Insti
tute atlikti moksliniai tyrimai socialinės politikos, jos prioritetų
bei įgyvendinimo mechanizmų klausimais, ypač akcentuojant ša

lyje vykdomos socialinės politikos tikslo problemą. Kartu dėmesys
skiriamas ir darbo rinkos svertų bei socialinių paslaugų plačiąja
prasme ekonominio ir socialinio efektyvumo vertinimo teoriniams
klausimams.

Viena pirmųjų naujų nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos
mokslo institucijų buvo Darbo ir socialinių tyrimų institutas (to
liau - Institutas), pradėjęs veikti 1991 m. rudenį. Jam buvo iškeltas
uždavinys „kompleksiškai tirti moksliškai pagrįstos socialinės po
litikos formavimo pagrindus bei jos įgyvendinimo mechanizmus
Lietuvoje" (LR Vyriausybės 1991 m. liepos 31 d. nutarimas...).

Toks uždavinys logiškai suformavo tris pagrindines tyrimų kryp
tis: pirma, gyvenimo lygio ir jo kokybės, antra, darbo rinkos ir
užimtumo didinimo ir, trečia, socialinių paslaugų bei socialinės
paramos, jų normalizavimo kokybiniu ir kiekybiniu požiūriu ty
rimus. Atitinkamai formavosi ir trys mokslo darbuotojų grupės,

kompleksiškai vykdančios šiuos tyrimus.
Kartu iškilo esminė problema dėl socialinės politikos, jos pri
oritetų bei įgyvendinimo mechanizmų pagrindimo. Mat sąvoka
„politika" žodynuose apibūdinama kaip valstybės valdymo menas
(Tarptautinių žodžių... 2001). Vadinasi, socialinė politika - tai so
cialinių procesų valdymas. O valdymas turi prasmę tik tada, kai
aiškiai apibrėžtas jo tikslas. Taigi, kalbant apie socialinę politiką
pirmiausia būtina žinoti Vyriausybės kaip aukščiausio valdymo

subjekto veiklos tikslą, t.y. labai aiškiai įsivaizduoti, ko mes sie
kiame. Kitaip sakant - kokią visuomenę ir pagal kokį socialekonominį modelį norime sukurti. To klausė šių eilučių autorius straips
nyje „Kur mes einame?" dar pirmomis atkurtos Nepriklausomybės
dienomis, pabrėždamas, kad „ūkio mechanizmas Respublikoje di
dele dalimi formuojamas „aklai", daugiau intuityviai, gerai neįsi
vaizduojant (principinio teorinio modelio prasme), kas mes esame
ir, svarbiausia, kur mes einame. Kitaip sakant, mes neturime Res

publikos socialinės ekonominės raidos koncepcijos ir moksliškai
pagrįsto jos įgyvendinimo etapiškumo." (Šileika 1990).
Ar pagal tokią logiką socialinės politikos tikslas šiandien jau
yra suformuluotas? Ar jis pagrįstas konkrečiais ekonominės ir ga
liausiai socialinės raidos rodikliais? Teigiamai atsakyti į šį klausi
mą vargu ar galima. Juk vyriausybių programose geriausiu atveju
rasdavome ir randame tik bendrus pasamprotavimus, kad kuriame

socialiai orientuotą valstybę, kurie, deja, nebuvo ir nėra parem
ti sisteminiu atitinkamų priemonių paketu visoje ūkio vertikalėje
su labai konkrečiais šių priemonių įgyvendinimo įvertinimo toje
vertikalėje socialiniais ekonominiais rodikliais. Suprantama, kad
tokių priemonių paketo realizavimas turėtų būti ilgalaikis ir su
darytų šalies socialinės ekonominės raidos šerdį, akcentuotų jos
prioritetus. Be šių priemonių vyriausybių programose įvardytas
siekis kurti socialiai orientuotą valstybę iš esmės tik pakartoja,
vaizdžiai sakant, žinomos pasakos žodžius: „Nueik ten - nežinau
kur, atnešk tą - nežinau ką".

Tenka priminti, kad rinkos dėsniais grįstas makroekonominis
modelis gali svyruoti nuo centralizuoto (pavyzdžiui, Kinijoje) iki
maksimaliai galimo liberalaus. Sakau „maksimaliai galimo", nes
paskelbus garsiąją D.M. Keinso teoriją (Kenyes 1936) laisva rin
ka pakito iš esmės - ją pradėta reguliuoti atsižvelgiant į viešąjį
interesą. Diskusinis išlieka tik klausimas, kokiu mastu tai daryti.
Lietuvai šis klausimas aktualus ir tuo, kad netoliaregio darbdavių
sparno inspiruojami Lietuvos laisvosios rinkos instituto atstovai

įkyriai perša pasenusias XIX a. pabaigos-XX a. pirmosios pusės
rinkos bei atskirų jos svertų modelius, žiniasklaidoje įvardytus
„laukinio kapitalizmo" vardu ir iš esmės supriešinančius darbo ir
kapitalo santykius.
Priėmus nuostatą, deklaruotą šiandieninės koalicijos, jog ku
riame socialiai orientuotą valstybę, pirmiausia dėmesys (ekonomi
nių ir socialinių svertų, jų sąveikos kriterijų sureguliavimo pras
me) turi būti sutelktas į pozityvią socialinių visuomenės sluoksnių
raidą: turi mažėti socialekonominio išsivystymo skirtumai tarp tų
sluoksnių — visuomenė turi judėti vienalytiškumo link. Kitaip sa
kant, vyktų socialinės nelygybės šalyje, tai yra gyvenimo lygio
plačiąja prasme, kaip asmeninių poreikių išvystymo ir jų paten
kinimo lygio, tarp visuomenės narių diferenciacijos mažėjimas.
Tai viena. Kartu turėtų mažėti skurde gyvenančiųjų lyginamasis
svoris bendroje gyventojų struktūroje, tad ir socialinė atskirtis. Ir,
pagaliau, turėtų nuosekliai didėti vidurinioji klasė (sluoksnis) pirmiausia žemesnių sluoksnių sąskaita.

O ką šiandien turime Lietuvoje? Vaizdas šiuo požiūriu, deja,
prastas. Pirmiausia šalyje nemažėja ekonominė ir socialinė nely
gybė. Atvirkščiai — ji auga. Vienas iš esminių pajamų nelygybės
rodiklių yra Gini koeficientas, kuris parodo sritį, kuria Lorenc
kreivė yra nutolusi nuo absoliučios pajamų lygybės tiesės. Ekono
mikos teorijoje pagrįsta, kad pajamų pasiskirstymo netolygumas
yra esminis tada, kai Gini koeficiento reikšmė yra didesnė nei 0,30
arba 30 procentų.

Kaip rodo „Eurostat" pateikti duomenys, Lietuva priskir
tina prie didžiausią pajamų nelygybę ES turinčių šalių - ji su
Gini koeficientu 35,5 2009 m. užėmė priešpaskutinę vietą. Lie
tuvą tais metais „lenkė" tik Latvija su 37,4 aptariamo koeficien

to reikšme. Būtina pažymėti, kad per pastarąjį dešimtmetį eko
nominė nelygybė mūsų šalyje žymiai išaugo - 2000 m. Gini
koeficiento reikšmė Lietuvoje buvo 30,0 (Interneto prieiga:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu). Panašią tendenciją Lietuvoje

rodė ir tokie mūsų apskaičiuoti pajamų nelygybės rodikliai, kaip
Atkinson ir Theil indeksai bei Hoovey koeficientas. Palyginimui
reikėtų atkreipti dėmesį, kad kaimyninėse šalyse - Lenkijoje ir
Estijoje Gini koeficientas 2009 m. buvo tik 31,4, o Skandinavijos
šalyse ^ dar mažesnis: Norvegijoje 24,1, Švedijoje 24,8, Suomi
joje 25,9.
Gini koeficientas rodo pajamų pasiskirstymą visuose šalies vi
suomenės sluoksniuose, kas kiek tai suniveliuoja pajamų diferen
ciacija ir nepakankamai atspindi jų pasiskirstymą kraštutiniuose
— turtingiausiame ir skurdžiausiame — sluoksniuose. Siekiant iš

ryškinti gyventojų ekonominę nelygybę, skaičiuojami diferenci
acijos koeficientai (decilinis, kvintilinis ir kvartilinis), leidžiantys
palyginti atitinkamą pajamų proporciją turtingiausiame ir skur
džiausiame socialiniuose sluoksniuose.
„Eurostat" apskaičiuoti duomenys rodo, kad 2008 m. kvin

tilinis koeficientas Lietuvoje buvo lygus 5,9, tai reiškia, kad
20 proc. turtingiausių šalies gyventojų pajamos buvo 5,9 karto
didesnės nei 20 proc. neturtingiausiųjų. 2009 m. šis koeficien
tas išaugo iki 6,3. ES (27 šalys) kvintilinio koeficiento reikšmė
2008m. vidutiniškai buvo 5,0, o 2009 m. ji sumažėjo iki 4,9.
Lietuva pagal šį koeficientą 2009 m. užėmė trečią vietą nuo galo,
aplenkdama tik Rumuniją (koef. 6,7) ir Latviją (koef. 7,3). Es
tijoje ir Lenkijoje kvintilinis gyventojų pajamų koeficientas
2009m. buvo 5,0, o Švedijoje ir Suomijoje - 3,7 Ųnternetoprieiga:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu).

Aukščiau pateikti Lietuvos gyventojų pajamų nelygybės koe
ficientai rodo ją (nelygybę) esant tik vidutinišką. Būtina pabrėžti,
kad skirtinguose šalies regionuose pajamų nelygybė tarp turtin

giausių ir skurdžiausių gyventojų grupių yra dar didesnė, tačiau
šio rašinio pobūdis neleidžia plačiau to klausimo aptarti.
Suprantama, kad ekonominės nelygybės augimas veda prie
skurdo bei socialinės atskirties didėjimo šalyje. „Eurostat" pa
skelbti duomenys rodo, kad 2000 m. santykiniame skurde gyve-

nantys Lietuvos gyventojai sudarė 23,0 proc. nuo bendro jų skai
čiaus, 2009 m. ši socialinė grupė nesumažėjo, net kiek išaugo - iki
23,1 proc. (Interneto prieiga: http://epp.eurostat.ec.europa.eu). Ir

tai vyko nepaisant to, kad dar 1999 m. šalies prezidento dekretu
buvo sudarytas Nacionalinis skurdo mažinimo strategijos rengimo
komitetas, o 2002 m. pabaigoje Vyriausybė patvirtino skurdo maži
nimo programą, pagal kurią santykinis skurdas šalyje jau 2005 m.
turėjo būti sumažintas iki 12 procentų. Tai rodo, kad minėta skur
do mažinimo strategija ir programa buvo parengtos nesistemiškai,
nepagrindžiant jų visais hierarchiniais lygiais atitinkamai suregu
liuotais ekonominiais svertais, užtikrinančiais iškeltų uždavinių
realizavimą.

Kartu pažymėtina, kad santykinio skurdo rodiklio reikšmės iš
esmės rodo ne realųjį skurdą, o asmeninių pajamų pasiskirstymą,
nes jo ribos nustatymo kriterijumi priimamas ekvivalentinių paja
mų dydis, lygus tam tikrai daliai (pavyzdžiui, 60 proc.) medianos,
t.y. prie santykinai skurstančiųjų priskiriami tie visuomenės nariai
(šeimos), kurių asmeninės pajamos žymiai atsilieka nuo vidutinio
pajamų lygio šalyje. Todėl santykinio skurdo skaičiavimas pras
mingas tose šalyse, kuriose asmeninės pajamos, lyginant su jų

objektyviais minimaliais normatyvais, yra palyginti aukštos. Va
dinasi Lietuvoje, kaip, beje, ir kitose posocialistinėse šalyse, apta
riamas rodiklis turi nedaug prasmės praktiniams socialinės politi
kos tikslams ir yra įdomus daugiau moksliniams tyrimams. Be to,

santykinio skurdo reikšmės yra dažniausiai sumažintos lyginant su
socialekonomine realybe (Šileika, Zabarauskaitė 2009).
Todėl Institute nuo pat jo veiklos pradžios buvo metodologiš
kai pagrįstas ir pradėtas skaičiuoti realų skurdą rodantis absoliu
taus skurdo rodiklis, grįstas normatyviniu pagrindinių asmeninių
poreikių kainos metodu. Pabrėžtina, kad Europos forumo „Socia

linė politika 98" (1998 m. birželio 24-26 d.) dokumentuose kal
bant apie socialinės politikos Europoje šiuolaikinį modelį akcen
tuojama, kad augant žmonių poreikiams bei pragyvenimo kaštams

būtina ir toliau prisilaikyti nustatytų vartojimo standartų (normų).
Taigi, šiame forume nedviprasmiškai pasisakyta už normatyvinio
metodo pagrįstumą. Beje, jame šio rašinio autorius pristatė ir Ins
titute parengtą absoliutaus skurdo tyrimo metodiką, kuri iš esmės
buvo sutikta palankiai.
Institute sumodeliuotas agreguotas absoliutaus skurdo rodiklis
yra paremtas minimaliu normatyviniu vartojimo biudžetu (toliau
- MNVB), kuris apibūdina minimalų būtinų fizinių, dvasinių (in
telektualinių) ir socialinių individo poreikių patenkinimo lygį, už
tikrinantį visuomenės požiūriu minimalias reprodukcijos sąlygas
vienam žemo kvalifikacinio lygio darbuotojui, atliekančiam nesun
kų darbą paprastomis (nesudėtingomis) sąlygomis. Skaičiuojant šį
biudžetą atsižvelgta tiek į objektyvius minimalius vartojimo nor
matyvus, tiek į faktiškai susiklosčiusius Lietuvos gyventojų varto
jimo, ypač mitybos (jos normatyvus pagrindė Lietuvos respubliki
nio mitybos centro mokslininkai), įpročius, vyraujančias tradicijas,
ypatumus bei esamą šalies ekonominio išsivystymo lygį.
Išeities baze MNVB pagrindimui yra minimalaus normatyvi
nio maisto produktų rinkinio (krepšelio) vertės apskaičiavimas
pagal minimalias kainas, kartu objektyvizuojant, remiantis faktine
šalies gyventojų vartojimo struktūra, išlaidų ne maisto prekėms
(įskaitant paslaugas) lyginamąjį vertinį svorį visuminiame vartoji
mo krepšelyje. Tokie krepšeliai buvo sudaryti (apskaičiuoti) pagal
šalies gyventojų sudėties pagrindines charakteristikas (amžių, lytį,
teritorinį požymį, darbinį ir socialinį statusą) ir jų pagrindu su
modeliuotas agreguotas MNVB rodiklis, pagrįstas realia Lietuvos
gyventojų sudėtimi (LR gyventojų pajam^... J998; Minimalaus
darbo užmokesčio... 2002). Šis rodiklis ir parodo realaus skurdo
ribą — taigi gyventojai, kurių visuminės pajamos (vartojimo išlai
dos) krenta žemiau šios ribos, gyvena absoliučiame skurde.

Mūsų atlikti skaičiavimai rodo, kad 2005 m. žemiau absoliu
taus skurdo ribos gyveno 18,0 proc. Lietuvos gyventojų, 2007 m.

jų lyginamasis svoris išaugo iki 21,6 proc, o 2010 m. —apytikriai

iki 24,5 procento. Vadinasi, pastaraisiais metais vidutiniškai kas
ketvirtas šalies gyventojas skurdo, buvo išstumtas į gyvenimo už
ribį ir patyrė visus socialinės atskirties sąlygojamus vargus. Šios
negandos ypač palietė šeimas su vaikais (pirmiausia - daugiavai
kes), pensininkus (ypač nuo 2010 m. sumažinus pensijas), bedar
bius bei kitas iš socialinių išmokų gyvenančių asmenų grupes —jų
lyginamasis svoris viršijo skurde gyvenusių vidurkį šalyje.
Aptarti procesai lėmė, kad Lietuvoje apie viduriniąja klasę,
kaip ji suprantama ekonominiu požiūriu išvystytose Vakarų ša
lyse, galima kalbėti tik kaip apie iracionalų reiškinį. Pagal savo
turinį viduriniosios klasės kriterijus - ekonominį ir kultūrinį ka
pitalą - mūsų tirtu laikotarpiu (1998-2008 metais) atitiko tik 1416 proc. šalies gyventojų (Gyventojųpajamų, išlaidų... 2001; Gy
ventojų pajamų, išlaidų... 2003). Taigi silpniausia vieta - trūksta

masiškumo, kad šis socialinis sluoksnis galėtų atitikti savo kaip
viduriniosios klasės funkciją - būtų šalies socialinės, ekonominės,
o kartu ir politinės raidos stabilumo garantas. Todėl galima teigti,
kad Lietuvoje vidurinioji klasė dar yra tapsmo būsenoje. Svarbu
pažymėti ir tai, kad didžioji dalis patenkančiųjų į šią klasę tik vos
peržengia žemutinę viduriniojo socialinio sluoksnio ribą. Vakarų
šalyse aukštasis išsilavinimas, kad ir kokį darbą žmogus dirbtų
pagal savo profesinę kvalifikaciją, iš esmės „perkelia" jį į viduri
niąja klasę, paprastai sudarančią apie du trečdalius visuomenės. O
Lietuvoje tirtu laikotarpiu vidutiniškai beveik 24 proc. dirbančiųjų
pagal turimą kultūrinį kapitalą (išsilavinimą) atitiko viduriniosios
klasės kriterijus, tačiau dėl žemų pajamų į jį nepateko — tai socia
liniai darbuotojai, slaugytojai, žymi dalis įvairių lygių pedagogų,
visa armija meno ir kultūros darbuotojų ir panašios dirbančiųjų
grupės. Visa tai ir leido autoriams, tiriantiems šią problemą, pa
daryti išvadą, kad stratifikacijos procesų Lietuvoje raidos požiūriu
valstybės socialinė ir ekonominė politika negali būti vertinama
pozityviai iš esmės per visą laikotarpį po nepriklausomybės atkū
rimo (Šileika, Juodrienė 2010).

Aukščiau aptarti klausimai atskleidžia esminius metodologinius
principus ir yra baziniai sistemiškai tiriant daugumą socialekonominių procesų, lemiančių socialiai orientuotos valstybės kūrimą, ir
moksliškai grindžiant atitinkamą socialinę politiką bei jos priori
tetus ir įgyvendinimo svertus ne tik šiandien, bet ir ateityje. Antra
vertus, pateikti faktiniai skaičiavimai rodo, kad šalies vadovų de
klaruojamas tikslas kurti tokią (socialiai orientuotą) valstybę kardi
naliai prasilenkė ir prasilenkia su šalyje realiai vykdoma socialine
ekonomine politika - ji kaip tas animacinio filmo herojus ežiukas
tebeklaidžioja rūke. Komentarai čia, kaip sakoma, nereikalingi.
Kartu pažymėtina, kad ilgametis Instituto steigėjas Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija (toliau - SADM) metodologinės
krypties, tuo labiau - nukreiptų į perspektyvą, mokslinių tyrimų
socialinės politikos, jos prioritetų pagrindimo klausimais Institu
tui iš esmės neužsakydavo, todėl mūsų iniciatyva atliktų tyrimų
rezultatai šiais klausimais dažniausiai buvo skelbiami (siekiant
supažindinti visuomenę su Instituto mokslininkų teorinėmis po
zicijomis esminiais socialinės politikos klausimais) populiariuose
žurnaluose ir laikraščiuose (Šileika 2006; 2008).
Ypač aktuali socialinės politikos problema yra minimalios mė
nesinės algos (toliau - MMA) mokslinis pagrindimas, kurios spren
dimo metodologines išeities pozicijas ir sudaro agreguotu MNVB
rodikliu grįsta skurdo riba. Instituto mokslininkai savo veikloje nuo
sekliai gynė ir gina teorinę poziciją, kad pirmoji socialinės pagalbos
pakopa skurstančiam žmogui yra jo įdarbinimas ir kad gaudamas
net minimalią algą jis jau turėtų būti perkopęs skurdo ribą.
Šiuos klausimus Instituto darbuotojai ypač akcentavo 1998 m.
pavasarį šalies suinteresuotose ekonominėse tarnybose ir žinias-

klaidos priemonėse vykstant diskusijai, ar reikia MMA padidinti
iki 430 Lt, nes ne kartą svarstant tokio padidinimo galimybes LR
Trišalėje taryboje darbdavių atstovai pasisakė prieš, teigdami, kad
tai iššauktų darbo vietų mažinimą ir padidintų nedarbą. „Siekiant
paremti skurstantį žmogų, reikia stengtis jį įdarbinti, o ne šelpti,

- teigė šių eilučių autorius. - Būtina nustatyti, kad žmogui, gau
nančiam minimalią algą ... būtų laiduotas normalus minimalus

gyvenimo lygis, kad jo nebereiktų šelpti įvairiomis socialinėmis
išmokomis" (Šileika 1998). Kartu buvo motyvuojama, kad mini
mali alga turi būti grindžiama skurdo riba Institute apskaičiuotos
MNVB rodiklio to meto reikšmės pagrindu ir sudarytų 430 Lt per
mėnesį.

Aptariama diskusija baigėsi tuo, kad tų metų birželį LR Trišalė
taryba galiausiai patvirtino, aktyviai remiant jos sprendimą tuome
tinei Socialinės apsaugos ir darbo ministrei, 430 Lt dydžio MMA,
grįstą moksliniais pagrindais. Jos lygis tuomet gerokai lenkė Es
tijoje ir Latvijoje oficialiai nustatytą minimalią algą. Toks MMA
dydis išsilaikė net 5 metus (iki 2003 m. rugsėjo), nežiūrint nei į
vidutinio darbo užmokesčio, nei į šalies įmonėse gaunamo pelno
bendrą augimo tendenciją. Kartu oficialiai patvirtinta minimali
alga vis labiau atsiliko nuo Institute apskaičiuojamo objektyvaus
jos lygio, ir tapo iracionalia sąvoka, MMA išreiškiančia ne pagal
turinį, o tik pagal formą. Vėliau MMA kasmet po truputį didinta,
o nuo 2008 m. sausio 1 d. buvo nustatytas 800 Lt jos dydis, tačiau
bendra minimalios algos atsilikimo tendencija nuo mūsų skaičiavi
mais pagrįsto jos lygio nemažėjo, o augo.
Per aptariamą laikotarpį Institute atlikta daug mokslinių tyrimų
atskleidžiant minimaliojo darbo užmokesčio didinimo prielaidas
ir pasekmes. Juose sistemiškai buvo tiriami tie klausimai, galiau
siai pagrindžiant objektyvų būtinumą ir galimybę normalizuoti
MMA, nustatant moksliškai grįstą jos dydį. Kartu šiuose tyrimuo
se buvo analizuojami ir darbdavių siūlomi kompromisiniai varian
tai, pavyzdžiui, dėl MMA diferencijavimo šalyje pagal regionus,
ekonomines veiklas ar darbuotojų kategorijas (Minimaliojo darbo
užmokesčio... 2004). Tyrimų rezultatai buvo pristatomi ir LR Tri
šalėje taryboje.
Tačiau tenka pripažinti, kad į Instituto mokslininkų teikia
mus siūlymus nedaug teatsižvelgta. Nors nuo 2008 m. sausio 1 d.

šalyje buvo nustatytas, kaip minėjome, MMA 800 Lt dydis, ta
čiau mūsų atlikti skaičiavimai rodė, kad tuo metu ji jau turė
jo siekti 1092 Lt, o 2010 m. - 1148 Lt. Todėl keistai atrodo LR
Trišalėje taryboje šiandien dar nepasibaigusi diskusija, ar galima
MMA didinti iki 900 Lt. Tuo labiau, kad tarp ES 27 šalių Lie
tuva, kaip rodo „Eurostat" duomenys, pagal šio rodiklio reikš
mę užima vieną iš paskutiniųjų vietų - ją „lenkia" tik Bulgari
ja ir Rumunija, vėliau už mus įstojusios į ES (Interneto prieiga:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu). Tai negali nepažeisti esminio

šiuolaikinės darbo rinkos principo - partnerystės tarp darbo ir ka
pitalo su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis. Bene skau
džiausia iš jų — emigracija, pagal kurios mastą Lietuva yra aiški
lyderė Europoje.
Įdomu pažymėti, kad net labiausiai iš Baltijos šalių pasta
rųjų metų krizės paliestoje Latvijoje MMA šiandien yra, kaip
rodo aukščiau minėti „Eurostat" duomenys, 281,93 EUR dydžio
(973,45 Lt). Taigi per laikotarpį nuo 2008 metų, kai Lietuvoje
buvo nustatyta ir iki šiol nedidinta 800 Lt MMA, Latvijoje ji išau
go net 180,17 Lt. Komentuoti čia nebėra ko.

Taigi, šalies socialinėje politikoje vis labiau nukrypstama ypač per pastaruosius 7-8 metus — nuo mokslinių pozicijų, daly

kinę (profesinę) kompetenciją pakeičiant politine kompetencija
(politiniais sprendimais). Ir tai pasakytina ne tik apie MMA nusta
tymą. Galima prisiminti diskusiją Instituto taryboje, aptariant stei
giamų privačių pensijų fondų norminę bazę, kurioje dalyvavo ir
valstybinį socialinį draudimą (toliau - „Sodrą") kuruojanti tuome
tinė SADM viceministre. Instituto mokslininkų išsakytos kritinės
pastabos ir pasiūlymai šių fondų veiklos reglamentavimo tokiais
esminiais klausimais kaip privačių investicinių fondų griežtesnė
atranka, atsižvelgiant į jų darbuotojų kvalifikacinį lygį bei nuo
savo kapitalo dydį, administravimo kaštų sąryšio su šių fondų
grąža nebuvimas, investuojantiems asmenims suteikiamų garan

tijų ignoravimas ir kt., liko be jokio atsako. Tas pats pasakytina ir

apie tokius Instituto mokslinių tyrimų ataskaitose teiktus siūlymus
SADM, kaip pajamų, gaunamų iš darbo ir kapitalo, subalansavi
mas bei visos darbo užmokesčio sistemos normalizavimas šalyje,

„Sodros" draudžiamųjų pajamų atribojimas nuo išlaidų sociali
nei paramai, kaip ir visos socialinės paramos sistemos tobulini
mas (siekiant panaikinti plintantį išlaikytinių sindromą), ir ypač
- socialinių išmokų ir darbinių pajamų santykio normalizavimas,
gyventojų mokesčių ir įmokų „Sodrai" sisteminis sureguliavimas,
lankstaus įdarbinimo (ypač jaunimo ir ilgalaikių bedarbių) šalies
įmonėse ir įstaigose skatinimas ir daugelio kitų.
To meto socialinė politika iš esmės buvo nukreipta ne tiek į
strateginių problemų sprendimą, kiek į socialinių „gaisrų" gesi
nimą, toms ar kitoms socialinėms grupėms (pavyzdžiui, gydyto
jams, mokytojams, policininkams ir kt.) pareiškus ultimatyvaus
pobūdžio reikalavimus. Didelių negatyvių pasekmių tebeturi vo
liuntaristiniai ir aiškiai populistiniai sprendimai dėl viso sociali
nių išmokų ir socialinės paramos paketo nepamatuoto padidinimo
prieš 2008 metų LR Seimo rinkimus — į neišbrendamas skolas
buvo įklampinta „Sodra" su visomis iš to išplaukiančiomis pro
blemomis ir 1.1.

Minimalios algos mokslinis pagrindimas turi principinę reikš
mę ir visai paskirstymo pagal darbą sistemai -ji (minimali alga)
turi būti išeities bazė diferencijuojant darbo užmokestį aukštesnės
kvalifikacijos darbuotojams, atliekantiems sudėtingesnį nei pa
prastą (nekvalifikuotą) darbą. Ši metodologinė nuostata raudona
gija praeina per visus Institute atliekamus tyrimus. Tai pirmiausia
pasakytina apie valstybinio sektoriaus darbuotojų darbo apmokė
jimą.
Instituto mokslininkai dar 1994 m. SADM pateikė šalies biu
džetinės sferos darbuotojų bendrosios darbo užmokesčio siste

mos koncepciją, kuri išsirutuliojo į 1996 m. spalio 9 d. priimtą
LR valstybės ir Vyriausybės vadovų, Seimo narių, valstybės ir
savivaldybių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokė-

jimo pagrindų įstatymą. Jame buvo pagrįsta šios sferos visų sri
čių darbuotojų darbo užmokesčio lygio diferencijavimo schema
pagal vieningus kriterijus. Išeities tašką jos konstravimui sudarė
1-ajai tarifinei grupei priskirtų pareigybių (darbų) įvertinimas pa
gal bazinės (minimalios) algos dydį (Valstybėsžinios, 1996-11-13,
Nr. 109-2472). Pažymėtina, kad tokią darbo užmokesčio sistemą
nebūtų sudėtinga administruoti: pagal nacionalinio biudžeto gali
mybes padidinus bazinę (minimalią) algą, pavyzdžiui, 1 ar 2 proc,
kartu objektyviai koreguotųsi visų tarifinių grupių atlygiai.
Aptariamas įstatymas, deja, nebuvo įgyvendintas, nes iš kar
to po jo priėmimo Vyriausybė savo nutarimais pradėjo priimi
nėti įstatymu nesankcionuotus gana svarius įvairius priedus prie
pagrindinės (pareigybinės) algos vienoms ar kitoms darbuotojų
grupėms. Tai iš esmės deformavo šio įstatymo sandaros pagrin
dinius mokslinius principus ir pažeidė sisteminį požiūrį į darbo
apmokėjimą. Vėliau „įsismaginta" dar labiau - buvo priimti net
keli atskiri darbo užmokestį reglamentuojantys įstatymai: „LR
Valstybės tarnybos įstatymas" (Žin., 1999-07-31, Nr. 66-2130),

„LR Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo
įstatymas" (Žin., 2000-10-31, Nr. 92-2887) ir „LR Teisėjų atly
ginimų įstatymas" (Žin., 2008-11-15, Nr. 131-5022) bei LR Vy
riausybės nutarimų Nr. 337 (Žin., 2007-04-14, Nr. 42-1582) ir 511
(Žin., 1993-07-14, Nr. 28-655) pagrindu parengti Kultūros, Švieti
mo ir mokslo bei Socialinės apsaugos ir darbo ministrų įsakymai,
reglamentuojantys atitinkamų sferų darbuotojų darbo užmokestį.
Ir, svarbiausia, tuose įstatymuose ir įsakymuose tiek atskirų sferų
visumoje, tiek ir atitinkamų kategorijų darbuotojų darbo užmokes
čio sandara jose (pagrindinės dalies ir įvairių priedų bei priemokų)
yra skirtinga. Suprantama, kad apie vieningus darbo užmokesčio

nustatymo principus čia kalbėti negalima.
Šiose darbo užmokesčio schemose itin nuvertinti socialinės
infrastruktūros darbuotojai, o bene labiausiai „pamaloninti" - tei
sėjai, {domu pažymėti, kad net Konstitucinis Teismas, galbūt pa-

žeisdamas visas etikos normas, buvo įsikišęs į jų (teisėjų) darbo
užmokesčio reglamentavimą. 2000 m. šio rašinio autorius straips
nyje „Dar sykį apie teisėjų algas" pabrėžė: „Konstitucinio Teismo
teisėjai kažkodėl pamiršo, kad juridiniai santykiai ir juos išreiš
kiančios juridinės normos yra antstatinės ir, vadinasi, išvestinės.
Mus dominančiu atveju jos priklauso nuo realios bazės — konkre
čių ekonominių procesų, visos ekonominės sistemos, jos išsivys
tymo lygio ir 1.1. Pastarosios primatas prieš juridines normas soci

aliniuose moksluose seniai priimtas kaip aksioma.
Vadinasi, bandymai objektyvią ekonominę realybę „išprievar
tauti" pasitelkiant bet kokio rango juridines nuostatas metodolo
giniu požiūriu yra nonsensas, chunveibinizmas" (Šileika 2000).
Analogišką išvadą galima padaryti ir dėl teisėjų siekio ir būdų
gauti nepagrįstai dideles pensijas, pažeidžiant jų skyrimo kriterijų
sistemiškumą.

Instituto mokslininkai, SADM užsakymu atlikę išsamią Lie
tuvos valstybinio (biudžetinio) sektoriaus darbuotojų darbo ap
mokėjimo sistemų palyginamąją analizę, galutinės ataskaitos api
bendrinančiose išvadose ir rekomendacijose konstatavo: „Siekiant
įgyvendinti teisingumo, objektyvumo bei skaidrumo principus
mokant už darbą valstybinio sektoriaus darbuotojams, būtina pri
imti vientisą aktą, reguliuojantį darbo apmokėjimo tvarką visame
valstybiniame sektoriuje, kuris užtikrintų lygias darbo apmokėji
mo sąlygas darbuotojams, dirbantiems vienodos kvalifikacijos ir
sudėtingumo darbą įvairiose valstybinio sektoriaus institucijose.
Be to, būtų tikslinga nustatyti vienodą bazinį dydį, nuo kurio būtų
skaičiuojama pareiginė alga visiems valstybiniame sektoriuje dir
bantiems asmenims" (Lietuvos valstybinio sektoriaus... 2009).

Tas pats pasakytina ir apie valstybinio sektoriaus nebiudžetines
įmones (įstaigas), kurių darbuotojai, ypač vadovai, neretai gauna ne
pamatuotai aukštus atlyginimus, viršijančius net aukščiausių šalies
pareigūnų algas (pavyzdžiui, AB „Lietuvos geležinkeliai", VĮ „Lie
tuvos atominė elektrinė", AB „LESTO", Lietuvos bankas ir kt.) ir

sistemiškai „neįsirašančius" į jokias moksliškai grįstas darbo užmo
kesčio schemas. Juk negalima teigti, kad minėtų institucijų vadovų
darbas pagal esminius jo vertinimo veiksnius (darbo sudėtingumą,
socialinę reikšmę, atsakomybę ir darbo sunkumą bei sąlygas) yra
svaresnis, nei šalies Prezidento, Seimo pirmininko, Ministro pirmi

ninko ir kai kurių kitų pareigūnų. Kartu pabrėžtina, kad valstybinės
nebiudžetinės institucijos pajamas gauna disponuodamos visuome
nės turtu (nuosavybe), tad ir jų darbuotojų pajamos už šią veiklą
turėtų būti visuomeniškai ir, vadinasi, sistemiškai reglamentuotos.
Dar 2004 m. Instituto mokslininkai SADM užsakymu paren
gė leidinį, skirtą darbų ir pareigybių vertinimo metodikai pagrįsti
(Darbų ir pareigybių... 2004), kuris buvo aprobuotas LR Trišalėje
taryboje. Metodika parengta naudojant analitinį balinį darbų verti
nimo metodą, kurios pagrindas - Tarptautinės darbo organizacijos

priimta Ženevos schema, mūsų pakoreguota pagal kitų valstybių
patirtį ją diegiant bei mūsų šalies socialinių partnerių atstovų nuo
monę apie darbų (pareigybių) vertinimo veiksnių reikšmingumą.
Remiantis metodikoje pagrįstais darbų ir pareigybių vertinimo
vienetinių veiksnių bei jų agreguotų grupių lyginamaisiais svo
riais, galima sukonstruoti šalies valstybinio sektoriaus nebiudžeti
nių įmonių (įstaigų) darbuotojų objektyvią ir skaidrią darbo apmo
kėjimo sistemą, pagrįstą vieningais pagrindinio darbo užmokesčio
tarifais, kartu objektyvizuojant ir priedų bei priemokų mokėjimo
sąlygas. Deja, suinteresuotos valstybės institucijos - pirmiausia

Ūkio, Socialinės apsaugos ir darbo, Vidaus reikalų bei Finansų mi
nisterijos, o taip pat ir Vyriausybė bendrai tokio darbo neinicijavo
ir neinicijuoja. Aptartos metodikos diegimas atskirose nebiudžeti
nės sferos įmonėse, konsultuojant Instituto darbuotojams, parodė,
kad tokia praktika yra galima ir padeda normalizuoti darbo už
mokesčio sistemą, didina darbuotojų darbo skaidrumą, motyvaciją
bei gerina bendrą darbinį klimatą.
Vienas iš socialinės politikos prioritetų yra darbo rinkos, jos
efektyvumo ir gyventojų užimtumo didinimo problemų sprendi-

mas, sistemiškai „įsirašantis" į žmogiškųjų išteklių plėtros bei gy
venimo lygio ir jo kokybės mokslinių tyrimų sritį, metodologiškai
pagrįstą socialekonominės nelygybės, socialinės atskirties ir skur
do mažinimo koncepcija. Jau pirmieji Instituto mokslininkų tyri
mai šioje problematikoje parodė, kad ekonomikos transformacijos
sąlygomis iš komandinio į rinkos ūkį gyventojų užimtumo klausi
mai iš esmės „iškrito" iš svarbiausių valstybės socialinės ekono
minės politikos klausimų sąrašo. Naujas politinis elitas, siekda
mas įtvirtinti laisvos rinkos bei ekonominio liberalizmo principus,
į gyventojų užimtumo politiką žiūrėjo skeptiškai — kaip į planinės
ekonomikos funkciją, kurios vaidmuo turėtų mažėti įsitvirtinant
rinkos mechanizmams (Gruževskis 1994). Tokį požiūrį stiprino ir
nuo 1992-1993 metų tobulėjantis Lietuvos darbo biržos prie tuo
metinės Socialinės apsaugos ministerijos darbas, kartu valstybės
užimtumo politiką vis labiau tapatinant su šios ministerijos ir prie
jos veikiančių institucijų veikla. Tai iš esmės susiaurino gyventojų
užimtumo nacionalinės politikos suvokimą kaip kompleksinį bei
integruotą visos Vyriausybės darbą.
Kompleksinį gyventojų užimtumo modelį Instituto mokslinin
kai pradėjo konstruoti jau pirmaisiais jo veiklos metais. Jis, tiesa,
buvo ne makroekonominio, o regioninio lygio, nes neturint šalies

socialinės ekonominės raidos principinio modelio (bent jo koncep
cijos) iš esmės negalima prognozuoti ir gyventojų užimtumo pagal
visus pagrindinius darbo jėgos paklausos parametrus. Tai buvo iš

šūkis projektuojant užimtumą ir regioniniame lygyje, tačiau tokios
gyventojų užimtumo tikimybinės programos mūsų buvo sukurtos
(Tauragės rajono gyventojų... 1993; Šilutės rajono gyventojų...

1994). Instituto darbuotojams teko atlikti detalią tiriamų regionų
socialinės ekonominės faktinės būklės analizę ir remtis savivaldy
bių, verslo subjektų ir visų kitų suinteresuotų institucijų atstovų
nuomone apie konkrečių regionų ekonominės ir socialinės raidos
perspektyvas. Beje, mūsų teorinį ir praktinį įdirbį kuriant regioni
nes gyventojų užimtumo programas panaudojo ir kitų institucijų
tyrėjai, beje, dažnai nenurodydami pirminio šaltinio.

Pagrindiniai metodologiniai principai, kuriais remtasi grin
džiant aptartas gyventojų užimtumo programas, buvo jų realiza
vimo priemonių kompleksiškumas, nedarbo prevencija, gamybos
(įskaitant paslaugas) vystymas regione, jos skatinimas, pasiren
gimo įsidarbinti ir įdarbinimo skatinimas. Galima pažymėti, kad
šiandieninėje gyventojų užimtumo valstybės politikoje minėti
principai kelią skinasi labai sunkiai.
Lietuvos darbo biržai pradėjus vykdyti aktyvių darbo rinkos
politikos priemonių diegimo į šalies ūkį programas, Institutui buvo
i^keltas uždavinys teoriniu požiūriu įvertinti jų reikalingumą, duo
damą naudą (ekonominį ir socialinį efektyvumą) bei pagrįsti prak
tinio diegimo metodikas. Viena iš pirmųjų tokių programų buvo
„Vietinių užimtumo iniciatyvų skatinimo ir įgyvendinimo progra
ma" (toliau - VUI programa), visuomenės lėšomis tiesiogiai re
mianti didžiausio nedarbo vietovėse naujų darbo vietų kūrimą ir
vystanti vietinės bendruomenės socialinę ekonomine raidą. Ypač
aktualu buvo įvertinti VUI programos duodamą ekonominį bei so
cialinį efektą, tuo labiau, kad net LR Seimo Socialinių reikalų ir
darbo komitete buvo suabejota dėl jos finansavimo tikslingumo.
Antra vertus, mums tai buvo įdomus, nors ir nelengvas uždavinys,

nes panašių tyrimų šalyje iki tol nebuvo atlikta. Kartu pažymėti
na, kad mūsų socialinės politikos strategai ir šiandien neskaičiuoja
savo veiklos rezultato - diegiamų priemonių socialinio bei ekono
minio efektyvumo (tam reikalingi metodologiškai pagristi ir kie
kvienam veiklos atvejui adekvatūs naudos ir sąnaudų vertinimo
kriterijai) ir pasikliauja, populiariai kalbant, „architektūriniu-biologiniu" šių priemonių įvertinimo metodu. Bet tai - atskira tema.
Analizuojant VUI projektų ekonominį efektyvumą nepakanka
apibendrinančio natūrinio rodiklio - įdarbintų bedarbių skaičiaus.
Būtina vertine forma palyginti iš šių projektų diegimo gautą nau
dą (pajamas) su jų įgyvendinimo sąnaudomis (kaštais). Tyrimo
autoriai pagrindė metodologinę nuostatą, kad investicijos į VUI

programą yra efektyvios, jei grynosios pajamos iš jų padengia pro
gramos kaštus ir atitinka visuomeniškai normalų lygį (pelno sie
kiančiose veiklose šis grynųjų pajamų lygis įvardijamas kaip nor
malus pelnas). Jeigu vertinant tiriamų investicijų kaštus didesnių
teorinių problemų nekilo, tai apskaičiuoti gautą naudą (pajamas)
buvo sudėtingiau.

Tyrime buvo argumentuota, kad pajamas iš VUI projektų die
gimo sudaro ne tik konsoliduoto biudžeto (valstybės, savivaldybių
ir „Sodros" fondo biudžetų) tiesioginės pajamos, bet ir Užimtumo
fondo išlaidų ekonomija, susidaranti pagal šį projektą įdarbinus
buvusius bedarbius, o taip pat socialinėms pašalpoms skiriamų
lėšų ekonomija ir kitų socialinių išmokų bei kompensacijų už šil
dymą, šaltą ir karštą vandenį ekonomija, gaunama į tiriamų pro
jektų veiklą įtraukus buvusius bedarbius. Kartu buvo įvertintas
ir taip vadinamas multiplikacinis šių projektų efektas - tyrimas
parodė, kad jų įgyvendinimas pritraukia papildomas investicijas į
regionus ir didina darbo paklausą juose.
Tiriant VUI programų socialinį efektyvumą, buvo argumentuo
ta pozicija, kad jo kriterijumi bendruoju metodologiniu aspektu
galiausiai yra asmeninių poreikių plėtros bei jų tenkinimo laipsnio
- taigi, ir gerovės - augimas, kaip svarbiausias (esminis) visuo

meninės gamybos rezultatų požymis. Kartu tyrimo autoriams teko
pagrįsti ir visą socialinio efektyvumo vertinimo rodiklių sistemą,
tinkančią praktiniams skaičiavimams atlikti.
Iš esmės tyrimas parodė, kad visuomenės parama VUI pro

gramai - tai ne „sudegę" pinigai: jo autorių atlikti skaičiavimai
liudijo, kad jie su kaupu grįžta ne tik ekonominiu, bet ir svariu
socialiniu efektu (Vielinių užimtumo iniciatyvų... 2002). Kartu pa
žymėtina, kad šiame tyrime metodologiškai motyvuotos tyrimo
schemos ir skaičiavimo metodikos mūsų buvo ne sykį adaptuotos,

jas pritaikant kitų aktyvių darbo rinkos politikos priemonių ekono
miniam ir socialiniam efektyvumui vertinti.

Ypač daug novacijų teko argumentuoti vykdant du Lietu
vos darbo rinkos mokymo tarnybos (toliau - LDRMT) užsaky
tus mokslinius projektus apie darbo rinkos profesinio mokymo
socialinį ir ekonominį efektyvumą (Darbo rinkos profesinio mo
kymo... 2004) ir nuteistųjų mokymo naudą (Nuteistųjų mokymo
naudos... 2004). Tyrimų autoriams ekonominio ir socialinio efek

tyvumo požiūriu teko įvertinti visą didžiulę šalies darbo rinkos
profesinio mokymo sistemą (joje 2003-2004 metais dalyvavo apie
200 tūkst. žmonių), kurioje mokymas ir konsultavimas buvo vyk
domas pagal daugelį skirtingų programų — valstybės pripažintą
kvalifikaciją suteikiančias, leidimą dirbti suteikiančias, neforma
laus mokymo, ilgalaikių bedarbių žinių atnaujinimo bei pažintines,
bausmę atliekančių asmenų darbo rinkos profesinio mokymo ir ki
tas. Analizė parodė, kad mokymo ir konsultavimo pagal jas ekono
minis ir socialinis efektyvumas iš esmės buvo aukštas. Tyrimų me
džiaga paskelbta atskiru leidiniu (Darbo rinkos profesinio... 2005).
Kokybiniu požiūriu naujas žingsnis tiriant šalies profesinio
mokymo sistemos plėtrą ir darbo rinkos modernizavimą buvo
vieningos nacionalinės kvalifikacijų sistemos kūrimas. Institu
to mokslininkai šia problematika 2005-2008 metais vadovavo
dviems stambiems tyrimams, kuriant profesinės veiklos analizės
metodiką (Profesinės veiklos analizės... 2005) ir rengiant nacio
nalinio profesinio standarto metodiką (Nacionalinio profesinio
standarto... 2007). Jų metu kartu su Vytauto Didžiojo universitete

ir LDRMT dirbančiais kolegomis, kritiškai įvertinus turtingą už
sienio šalių ir vientisumo požiūriu dažnai prieštaringą mūsų šalies
patirtį kvalifikacijų projektavimo, suteikimo, vertinimo ir pripaži
nimo klausimais, buvo argumentuotas kompleksinis požiūris į na

cionalinio profesinio standarto turinį kaip į tam tikro ekonominės
veiklos sektoriaus konkrečių profesinių veiklų (profesijų), joms
vykdyti reikalingų uždavinių ir sąlygų, taip pat kvalifikacijų, rei
kalingų veiklai vykdyti, sistemą. Kartu buvo motyvuotai atskleisti
jos struktūriniai elementai, parodant, kad nacionalinio profesinio

standarto pagrindą sudaro kompetencijų, reikalingų konkrečios
veiklos tam tikro lygmens kvalifikacijoms įgyti ir vykdyti šią vei
klą, pagrindimas (Lietuvos nacionalinės kvalifikacijų... 2008).

Instituto mokslininkai tyrinėjo ir kitus profesinio mokymo sis
temos, kaip aktyvios darbo rinkos politikos priemonių realizavimo
reikšmingo sverto, tobulinimo aspektus. Dar 2006 metais Institute

buvo atliktas tyrimas apie profesinio mokymo ir profesinio orien
tavimo paslaugų sistemos optimizavimą (Profesinio mokymo ir...

2006). Jo ir šia problematika atliktų kitų tyrimų išvadose (Darbo
rinkos profesinio... 2006; Suaugusiųjų profesinio mokymo... 2005)

kritiškai vertinama idėja Švietimo ir mokslo ministerijos (toliau
—ŠMM) sistemoje dirbančias pirminio profesinio mokymo biu
džetines mokyklas integruoti su LDRMT žinioje esančiais ir biu
džetinio finansavimo negaunančiais mokymo centrais, mūsų nuo

mone, be būtinų pakopinio pobūdžio parengiamųjų darbų. Tyrimų
autoriai, atlikę šių dviejų sistemų socialekonominių, institucinių
ir edukacinių veiksnių analizę, motyvavo, kad tokia metodiškai
neparengta integracija negali padėti didinti profesinio mokymo
ekonominio efektyvumo, jo patrauklumo bei tęstinio profesinio
mokymo šalyje kokybės.
Deja, LR Vyriausybės nutarimu nuo 2010 m. balandžio 1 d.
LDRMT sistemoje esantys mokymo centrai buvo perduoti ŠMM
žinion, sudarant prielaidas aptariamų profesinio mokymo formų

iš esmės mechaniniam sujungimui. Tai negalėjo neturėti neigiamų
pasekmių — po šios reorganizacijos buvusių darbo rinkos profesi

nio mokymo centrų veikla iš esmės pradėjo merdėti (Šileika 2010).
Nemažai dėmesio Instituto mokslinėje veikloje buvo skirta ir
socialinėms paslaugoms plačiąja prasme tyrinėti, siekiant pagrįsti
jų efektyvaus teikimo principus bei prioritetus ir, visų pirma, nu
statant konkrečių paslaugų paketų objektyvią struktūrą bei apimtį.
Tyrimų autoriai vadovavosi metodologine nuostata, kad socialinių

paslaugų ekonominio efektyvumo vertinimo strateginis kriterijus
-pagrįsti koks jų paketas mažiausiomis sąnaudomis duoda opti-

malu rezultatą (naudą). O ekonomikos teorijoje mažiausios sąnau
dos (arba geriausias išteklių paskirstymas) - tai tokia panaudotų
išteklių kombinacija, kuri užtikrina paslaugų teikimą minimaliais
alternatyviais kaštais nebloginant jų kokybės.
SADM užsakymu atliekant mokslinius tyrimus dėl bazinio
paslaugų krepšelio ir papildomų paslaugų struktūros bei kainų
nustatymo globos namuose (Bazinių paslaugų krepšelio... 2001)
ir dėl poreikio nestacionarinėms paslaugoms bei jų kaštų anali
zės pagal atskiras žmonių grupes (Nestacionarių socialinių pas
laugų... 2002) buvo motyvuota, kad esminė problema tiriant glo

bos namuose šių paslaugų ekonominį efektyvumą ir nustatant jų
grynąją naudą (dėl kaštų nustatymo didesnių problemų nekilo),
yra perteklinių paslaugų (pavyzdžiui, specialiosios priežiūros) eli
minavimas iš pilno paslaugų paketo tiems globotiniams, kuriems
tos paslaugos nėra būtinos. Šios problemos sprendimui buvo ap

skaičiuotas tiriamų paslaugų teikimo taiklumo rodiklis, empirinio
tyrimo lygmenyje leidęs padaryti argumentuotą išvadą, kad šalyje
teikiant socialines paslaugas yra neišnaudotos galimybės be papil
domų kaštų, o tik taikant selektyvų išteklių paskirstymą, suteikti
didesnę naudą tiems asmenims, kuriems jos labiausiai reikia, t.y.

neišnaudotos ekonominio efektyvumo didinimo galimybės.
Analogiškas socialinių paslaugų tarifo nustatymo principas —
jo taiklumas - už nelaimingų atsitikimų darbe ir susirgimų profe
sinėmis ligomis draudimą sudarė metodologinį pagrindą vykdant
ir „Sodros" fondo valdybos Institutui užsakytą tyrimą dėl minėto
tarifo pagrindimo atskiroms šalies ekonominėms veikloms (Ne
laimingų atsitikimų darbe... 2002). Tyrimo metu, atsižvelgiant į
atskirose ūkio veiklose apdraustų asmenų ir draudiminių įvykių
skaičių bei į draudėjams išmokėtas sumas už šiuos įvykius, buvo
pagrįsti diferencijuoti aptariamos draudimo paslaugos tarifai tiek
pagal atskiras ekonomines veiklas, tiek ir pagal jų agreguotas gru
pes. Tai neabejotinai padidino socialinio draudimo skaidrumą ir
veiksmingumą.

Instituto mokslininkai per 20 veiklos metų atliko ir daugiau
įvairiaplanių ir originalių bei aktualių tyrimų gausiuose socialinių
procesų analizės ir valstybės socialinės politikos mokslinio pa
grindimo, jos prioritetų nustatymo bei įgyvendinimo mechanizmų
tobulinimo baruose - tą liudija šioje knygoje pateiktas Institute at
liktų mokslinių darbų sąrašas. Deja, šio rašinio pobūdis neleidžia
jų visų nors trumpai aptarti.
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20 YEARS OF SOCIAL POLICY STUDIES
(METHODOLOGICAL ASPECT)
Summary
The article presents the activities of Institute of Labour and Social Researches, which was founded in 1991 autumn. 20 years of
continuous Institute's research activities covers the three main re-

search directions: the living Standard and its ąuality, labour market
and employment, sočiai services and sočiai support. The article
also analyzes the sočiai policy development, its goals and challenges. Carried out researches mainly focuses on income ineąuality,
minimum wage, middle-class, work payment, vocational training
and the calculation of the relative poverty issues. The Institute's
main scientific research partners and customers were the Ministry

of Sočiai Security and Labour and the Lithuanian Labour Exchange. Institute scientists through this years has carried out more multi-dimensional, original and relevant researches - on the evidence
we presented the list of all conducted scientific researches.

DARBO, GYVENTOJŲ UŽIMTUMO BEI DARBO
RINKOS POLITIKOS TYRIMAI LIETUVOS
RAIDOS KONTEKSTE
Prof.dr. (HP) Boguslavas GRUŽEVSKIS
Darbo ir socialinių tyrimų institutas

Šiame straipsnyje siekiama trumpai aptarti Darbo ir socialinių ty
rimų instituto 1991-2010 m. darbo, gyventojų užimtumo bei darbo

rinkos politikos srityje vykdytus tyrimus ir atskleisti darbo rinkos bei
žmogiškųjų išteklių raidos dėsningumus, kurie darė įtaką bendrai šalies
ekonominei bei socialinei raidai.

Nepriklausomybės atkūrimo paskatinti politiniai bei socialiniai po
kyčiai lėmė naujas ekonomikos raidos galimybes bei iš pagrindų pakeitė
darbo rinkos funkcionavimą. Tačiau lygiagrečiai su Nepriklausomybės
atkūrimo sąlygojamų problemų įtaka, Lietuva, kaip ir kitos rinkos eko
nomikos valstybės, XXa. pabaigoje susidūrė supramoninto ūkio raidos
etapo pabaiga bei informacinės visuomenės formavimosi fenomenu.

Tai irgi darė didele įtaką darbo^ gyventojų užimtumo bei darbo rin
kos politikos transformacijai. Straipsnyje mėginama trumpai aptarti ir
įvertinti, kaip minėti procesai lėmė skirtingas gyventojų grupes, dar

bo santykius bei žmogiškųjų išteklių valdymo mechani^mus. Trumpai
aptariamos pasaulinės darbo rinkos raidos tendencijos bei jų raidos
perspektyvos. Daroma bendra išvada, jog informacinėje visuomenėje
vis sunkiau užtikrinti visiems gyventojams efektyvų užimtumą, todėl
būtina moksliniais tyrimais ieškoti naujų, unikalių sprendimų, kurie

leistų harmoningai suderinti darbo jėgos pasiūla ir paklausą, plėtoti
verslo socialinę atsakomybę bei ilgalaikėje perspektyvoje užtikrinti su
balansuotą visuomenės raidą.

ĮVADAS
Nuo pirmų funkcionavimo dienų, Darbo ir socialinių tyrimų
instituto (toliau - Instituto arba DSTI) darbuotojai atstovavo ir
gynė nuostatą, kad gyventojų užimtumas turi būti pagrindiniu
efektyvios socialinės apsaugos politikos tikslu ir svarbiausiu ben
dros nacionalinės socialinės bei ekonominės politikos siekiu. Fak
tiškai tik pradėjus savo veiklą, Institute buvo pradėtas (1992 m.)
kompleksinis „Darbo rinkos politikos krypčių pagrindimo tyri
mas", kuris buvo vykdomas ir 1993 bei 1994 metais, detalizuojant
tyrimo sritis ir daugiau dėmesio skiriant labiau pažeidžiamoms
darbo rinkoje gyventojų grupėms (jaunimui, kaimo gyventojams,
nedirbančioms moterims bei vyresnio amžiaus gyventojams). Jau
pirmi tyrimai darbo rinkos politikos sferoje parodė, kad ūkio trans
formacijos sąlygomis gyventojų užimtumo klausimai „iškrito" iš
svarbiausių valstybinės politikos klausimų sąrašo. Susidarė įspū
dis, kad naujas politinis elitas, norėdamas įtvirtinti rinkos politi
kos mechanizmus bei ekonominio liberalizmo principus, žiūrėjo
į darbą bei gyventojų užimtumo politiką kaip į komunistinės san
tvarkos elementą, kurio vaidmuo turėtų mažėti įsitvirtinant rinkos
mechanizmams. Keista, bet toks destruktyvus požiūris pasireiškė
ir universitetuose, kuriuose buvo panaikintos visos Darbo ekono

mikos (Darbo vadybos, Darbo organizavimo) katedros.
Visiškai kita situacija formavosi šalies ūkyje. Gyventojų už
imtumo bei darbo rinkos politikos klausimų aktualumą bei svarbą
didino ne tik įmonių reorganizavimas ir uždarymas, nedarbo au
gimas, bet ir užimtųjų struktūros kaita, aukštojo mokslo bei pro
fesinio rengimo transformacija, darbo jėgos pasiūlos ir paklausos
neatitikimas rinkos poreikiams ir pan. 1992-1998 m. Institute at

liktų tyrimų bazėje formuluojamose išvadose ir rekomendacijose1
nuolat buvo akcentuojama būtinybė didinti vykdomos užimtumo
1 DSTI 1992-2010 m. atliktų tyrimų sąrašą žr. 3 priede.

politikos kompleksiškumą labiau integruojant darbo rinkos ir už
imtumo politikos klausimus į bendrą šalies ekonominę bei finansų
(mokesčių) politiką. To laikotarpio tyrimų rezultatai patvirtindavo
gyventojų poreikius bei lūkesčius. 1990 m. birželio mėnesį (blo
kados laikotarpis) buvo pateiktas klausimas „Kokias šiandieninės
Lietuvos problemas, Jūsų nuomone, reikėtų spręsti visų pirma?

(pažymėkit tris pačias svarbiausias)". Tuo metu problemos pagal
svarbą išsidėstė taip: .Jaunuolių karinė tarnyba ne Lietuvoje" - 42
proc, „spekuliacija ir juodoji rinka" - 40 proc., „nusikalstamumo
didėjimas" - 37 proc, „nedarbas" -21 proc. 1998 m. rugsėjo mė
nesį klausimas: „Ką, Jūsų nuomone, Vyriausybė šiuo metu turėtų

daryti pirmiausia? (Nurodykite tris dalykus)" buvo pakartotas, o
respondentams buvo pateiktos išankstinės atsakymų formuluo
tės. 76,3 proc. respondentų pažymėjo „Kurti naujas darbo vietas",
40,5 proc. — „Didinti pensijas ir išmokas socialiai remtiniems as
menims", 40,2 proc. - „Gerinti policijos darbą kovojant su nu
sikalstamumu", 30,1 proc. - „Kovoti su korupcija" ir 27,0 proc.

- „Skatinti Lietuvos gamintojus (Gruževskis. 2000).
Matome, kad nuo pirmų Nepriklausomybės metų nedarbo ma
žinimas bei naujų darbo vietų kūrimas Lietuvos gyventojams tapo
vienu iš svarbiausių Vyriausybės veiklos prioritetų. Tačiau nuo
1992-1993 metų, stiprėjant Lietuvos darbo biržos institucijai, na
cionalinė gyventojų užimtumo politika vis labiau buvo tapatinama
su Socialinės apsaugos ir darbo (Socialinės apsaugos) ministerijos
vykdoma veikla. Toks požiūris iš pagrindų susiaurino gyventojų
užimtumo politikos suvokimą, išstumiant ją iš Vyriausybės vyk
domos politikos prioritetų. Reikia pažymėti, kad ši nacionalinės
socialinės ir ekonominės politikos praktika viešpatauja ir 2011
metais, o Institute vykdomo gyventojų užimtumo politikos moni

toringo rezultatai leidžia teigti, kad nėra svaresnių požymių, jog ji
žymiai gali pasikeisti artimiausioje perspektyvoje.2
2 Pvz.,žr. DSTI ir Viešosios politikos irvadybos instituto 2010-2011 m. tyrimas
„Aktyvios darbo rinkos politikos ir profesinės reabilitacijos programos efekty
vumo vertinimas", straipsniai: Gruževskis B., Zabarauskaitė R. (2010), Šileika
A. .Aktualūs..." (2010), Instituto 2010-2011 m.ataskaitos EIRO bei SYSDEM
tinkle.
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Tuo tarpu pokyčiai Nepriklausomos Lietuvos darbo rinkoje
buvo milžiniški. Sparčiai augo nedarbas, vertę prarasdavo ne tik
tarybiniai pinigai, bet ir ano laikotarpio kvalifikacijos, įmonės ir
net visos pramonės šakos. Taip pat reikėjo mokytis dirbti su be
darbiais, stiprinti darbo rinkos institucijas, transformuoti profesi
nį rengimą, skatinti demokratinių principų taikymą darbo sferoje
(socialinį dialogą). Visapusiškai palaikant ir skatinant Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijai (kuri ir de jure ir de facto buvo
DSTI steigėja), visos šios problemos ir naujos tendencijos (apraiš
kos) darbo rinkoje nuolat patekdavo į Instituto mokslinių darbų
sąrašą, o atliktų analizių bei tyrimų rezultatai nuolat buvo pritai
komi šalyje vykdomos politikos tikslams ir, galima teigti, iš dalies
aptarnaudavo politikos formavimo lygmenį.
Nuo 1998 m. prasidėjo labai sėkmingas Instituto bendradarbia
vimas su Švietimo ir mokslo ministerija, vykdant aukštųjų (uni
versitetinių) mokyklų absolventų padėties darbo rinkoje vertinimo
tyrimus. Tyrimų rezultatai turėjo ne tik didelę mokslinę reikšmę ir
buvo pristatyti Turine (Italija) Profesinio rengimo fonde, bet ypač
praktinę naudą, nes leido kryptingai formuoti priėmimą į aukš
tąsias mokyklas (buvo nuosekliai mažinamas priėmimas į darbo
rinkoje nepaklausias studijų programas ir didinamas į paklausias).
Tačiau Institutas šiuos tyrimus vykdė tik iki 2007 metų.
Labai vaisingas ir efektyvus buvo Instituto darbuotojų bendra
darbiavimas su Lietuvos darbo birža. Nuo 1992 metų visi tyrimai
šioje srityje turėjo platų mokslinį metodologinį pagrindimą, tačiau
iš kitos pusės buvo griežtai nukreipti į konkrečių praktinių pro
blemų sprendimą (nuo darbo klubų organizavimo, darbo rinkos
rodiklių skaičiavimo metodikų iki aktyvių darbo rinkos politikos
priemonių efektyvumo vertinimo). Tyrimų rezultatai buvo nuolat
viešai pristatomi ir aptariami su teritorinių darbo biržų vadovais, o
dalis rekomendacijų visada buvo pritaikoma praktikoje.

Panašaus pobūdžio bendradarbiavimas vykdytas ir su 2010 m.
išformuota Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba. Šios sferos
tyrimų dominantė buvo darbo rinkos mokymo efektyvumas - jo

veiksniai, vertinimo metodai ir tobulinimo galimybės. Ilgalaikio
bendradarbiavimo sutartys leisdavo kryptingai vykdyti ilgalaikius
tyrimus, vertinant mokymus baigusių asmenų padėtį darbo rinkoje
po 3,6, 12 ir 18 mėnesių. Tai leisdavo objektyviau įvertinti profe
sinio mokymo poveikį asmens padėčiai darbo rinkoje ir parengti
rekomendacijas dėl jo tobulinimo. Tokio pobūdžio tyrimai ne tik
efektyviai tarnavo praktiniams šios sferos politikos formavimo
tikslams,3 tačiau ir pasižymėjo giliu metodologiniu pagrindimu,
plačiai panaudojant užsienyje atliktų tyrimų rezultatus bei užsie
nio šalių autorių rekomendacijas (Lehmann H., Calmfors L, Kabaj
M., Kluve J. ir kt.y

Taip pat buvo aktyviai plėtojami santykiai su:
a)užsienio partneriais - Niurnbergo Darbo rinkos ir profesi

jų tyrimų institutu, Darbo ir socialinių reikalų institutu (Varšu
va), Stokholmo universitetu, Alborgo (Danija) universiteto Darbo
rinkos institutu, Europos darbo ekonomistų asociacija, Pasaulio

Banku, Danijos Darbo ministerija, Adelaidės (Australija) Verslo
konsultavimo centru, Tarptautine darbo organizacija ir kt.

b)Lietuvos savivaldybėmis bei apskritimis - Tauragės raj.
savivaldybe bei apskritimi (1993 m.), Vilniaus m. savivaldybė
(1994), Vilniaus apskritimi (1995), Panevėžio apskritimi (1996),
Šalčininkų raj. savivaldybe (1997), Širvintų, Lazdijų, Ignalinos
rajonų savivaldybėmis ir kt.
c)kitomis valstybės valdymo institucijomis: LR Seimu, Ūkio
ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Valstybine darbo inspekci3Pvz., B. Čėsnaitės vadovaujamas 2002 m. tyrimas „Suaugusiųjų profesinio
mokymo poreikis ir efektyvumo Lietuvoje vertinimas".
4Detaliau žr. Moskvina J. „Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įtaka
bedarbių socialinei integracijai". Daktaro disertacija. Vilniaus universitetas.
Vilnius, 2008.

ja, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Lietuvos statis
tikos departamentu, Tautinių bendrijų namais ir kt.
d) nevyriausybinėmis organizacijomis - Lietuvos jaunimo or
ganizacijų taryba, įvairiomis neįgaliųjų organizacijomis, pensinin
kų ir vyresnio amžiaus gyventojų asociacijomis ir pan.
Mokslinio bendradarbiavimo rezultatai buvo viešai pristatomi,
aptariami su užsakovais ir publikuojami.5 Šiame skyriuje plačiai
panaudota jau paskelbtų publikacijų bei parengtų tyrimų ataskaitų
medžiaga, siekiant parodyti, jog Instituto mokslininkų užfiksuoti
Lietuvos darbo rinkos politikos raidos dėsningumai bei parengtos
rekomendacijos bėgant laikui nepraranda aktualumo ir gali būti
efektyviai panaudoti ateityje plėtojant ir tobulinant nacionaline
užimtumo politiką bei vykdant tolimesnius gyventojų užimtumo,
žmogiškųjų išteklių valdymo bei darbo rinkos politikos tyrimus.
Toliau tekste trumpai bus aptarti atskirų tyrimų rezultatai ir re
komendacijos, kurios, kaip jau minėjome, ir dabar išlieka aktua
lios Lietuvos socialinės ir ekonominės raidos kontekste.

1. GYVENTOJŲ UŽIMTUMO IR DARBO RINKOS
POLITIKOS POKYČIAI
Lietuvos gyventojų užimtumo pokyčius bei darbo rinkos poli
tikos raidą iki 2012 metų tikslinga suskirstyti į 6 tarpsnius:

1)1990-1994;
2)1995-1997;
3)1998-2000;
4)2001-2004;

5)2005-2008;
6)2009-2011.
Pradžioje kiek plačiau aptarsime pirmus darbo rinkos vysty
mosi tarpsnių, nors toliau tekste bus aptarti ir kitų etapų bruožai
bei specifiniai pokyčiai.
5 Instituto 1991 -2010 m. publikacijų sąrašą žr.2 priede.
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Lietuvos gyventojų užimtumas po 1990 metų formavosi labai
sudėtingomis sąlygomis. Iš vienos pusės - politinės ir socialinės
permainos, iš kitos - ūkio transformacija. Keitėsi ne tik ūkio pri

oritetai, gamybos asortimentas ir apimtis, prekių ir žaliavų judėji
mo kryptys, įrankiai, instrumentai bei medžiagos, bet ir iš esmės
pasikeitė žmogaus padėtis darbo rinkoje. Tai atitinkamai atskleidė
užimtumą ir darbo santykius reguliuojančiuose įstatymuose. Iki
1994 metų labai sumažėjo bendroji pramonės produkcija, išaugo
infliacija, mažėjo vidinė apyvarta ir tarptautinė prekyba, formavo
si įmonių reorganizacijos kryptys, naujų partnerių paieška, krito
gyvenimo lygis, susilpnėjo darbo ir finansinė kontrolė, pradėjo
formuotis ir stiprėti privatus verslas.

Nuo 1994 metų beveik visi makroekonominiai ūkio raidą cha
rakterizuojantys rodikliai pradėjo pozityviai keistis. Ženkliai su
mažėjo infliacija, stabiliai pradėjo augti bendroji pramonės pro
dukcija, mažmeninė prekių apyvarta, materialinės investicijos iš
visų finansavimo šaltinių, užsienio investicijos ir kt.
Laisvi rinkos santykiai darbo rinkoje Vakarų Europos šalyse
formavosi daugiau kaip 100 metų. Per konfliktą ir susipriešinimą
darbdaviai ir dirbantieji mokėsi toleruoti savo interesus, formavo
atitinkamą aplinką, kovojo dėl savo teisių ir atitinkamai įteisin
davo jas įstatymuose ir normatyviniuose dokumentuose. Kapitalo
ir darbo santykiai formavosi „iš apačios", t.y. įmonėse, o efek

tyviausia patirtis buvo perkeliama į aukštesnį lygį ir įteisinama
įstatymuose.

Sovietmečio laikotarpis turėjo didelę įtaką darbo ir darbo san
tykių sampratai. Totali valstybės globa atpratino daugelį piliečių
„nuo savarankiškumo" darbo sferoje. Kita vertus, autoritariniai

valdymo metodai ir vidinis nepriėmimas egzistuojančios santvar
kos (valstybės) neskatino gyventojų asmeninės iniciatyvos, didino
atotrūkį tarp piliečio nuostatų ir valstybės interesų. Taigi galima
tvirtinti, kad kokybinės ES šalių ir Lietuvos darbo jėgos charak-

teristikos žymiai skiriasi. Kokybiniai parametrai gali būti įvairūs.
Aš turiu omenyje požiūrį į darbą, į savo vaidmenį darbo rinkoje
ir galimybę bei mokėjimą atstovauti savo interesus santykyje su
darbdaviais. Jau 1991 metų pabaigoje buvo priimti pagrindiniai
darbo santykius reglamentuojantys įstatymai, tarp jų Profesinių
sąjungų, Darbo sutarties ir Kolektyvinių sutarčių. Bet Valstybi
nės darbo inspekcijos duomenimis 1996-1997 m. profsąjunginės
organizacijos buvo įkurtos tik 0.6% visų įmonių, o kolektyvinės
sutartys buvo sudarytos dar mažesniame įmonių skaičiuje. Tokio
je situacijoje valstybė ir toliau turėjo vaidinti „globėjo" vaidmenį
darbo santykių sferoje.
Ekonominio augimo metu netobuli darbo santykiai tampa pa
grindine socialinės-ekonominės įtampos priežastimi. Kaip mono
polijos apriboja laisvą konkurenciją ir rezultate žlugdo pozityvų
visos sistemos vystymąsi, taip ir darbdavių bei dirbančiųjų prieš
prieša neskatina efektyvaus žmogiškųjų išteklių panaudojimo, di
dina socialinę įtampą ir blogina kriminogeninę padėtį, stabdo de
mokratinės visuomenės principų įtvirtinimą, pilietinės visuome
nės formavimą, skatina visuomenės stratifikaciją ir nestabilumą.
Mūsų šalies patirtis rodo, kad norint užtikrinti efektyvų gy
ventojų užimtumą ir įtvirtinti demokratiškos valstybės principus
nepakanka priimti „tobulus" į ES šalių standartus orientuotus įsta
tymus. Būtina atsižvelgti į realiai egzistuojančios situacijos spe
cifiką ir norimo nelaikyti esamu, o apdairiai ir nuosekliai siekti
užsibrėžtų tikslų.
Kaip jau minėjome, atkūrus nepriklausomybę gyventojų už
imtumo sferoje pasireiškė daug naujų tendencijų, kurios aktyviai
lėmė darbo rinkos formavimą. Ekonominis smukimas, darbo bei
finansinės kontrolės sumažėjimas - tai pagrindinės prielaidos,
kurios lėmė, kad Lietuvoje susiformavo specifinė darbo rinkos
struktūra, kuri nuo tradicinės Vakarų Europos šalių (užimtumas
- nedarbas) skiriasi tuo, kad joje yra dar du segmentai: paslėptas
nedarbas ir neoficialus užimtumas (žr. 1 schemą).
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1 schema

Lietuvos darbo rinkos struktūra

/ Paslėptas nedarbas

/

Neoficialus užimtumas

\

\

/Oficialus užimtumas\

Šitie reiškiniai fiksuojami ir kitose Europos šalyse, bet žymiai
mažesniu mastu. Paslėptas nedarbas, o ypač neoficialus užimtumas,

labiausiai paplito buvusios Sovietų Sąjungos šalyse. Įvairiais ver
tinimais, paslėptas nedarbas ir neoficialus užimtumas iki 2007 m.
Lietuvoje sudarė 15-25% ekonomiškai aktyvių gyventojų.
Paslėptas nedarbas ir neoficialus užimtumas sudaro nekon

troliuojamą darbo rinkos dalį. Dėl šios priežasties labai sunku
įvertinti atskirų darbo rinkos politikos priemonių efektyvumą bei
realizuoti bendras socialinės apsaugos politikos priemones. Taip
pat reikia pažymėti, kad Lietuvoje gyventojai dažnai registruojasi
darbo biržoje ne ieškodami darbo, o norėdami gauti atitinkamą
pažymėjimą, leidžiantį jiems pretenduoti į tam tikras socialines
išmokas ar lengvatas. Deja, šita spraga daro didelę žalą Lietuvos
socialinės apsaugos sistemai ir 2011 metais.

Grįžtant prie nekontroliuojamos darbo rinkos, tikslinga pažy
mėti, kad Instituto mokslininkai šį fenomeną pradėjo analizuoti
1993 m., tampriai bendradarbiaujant su Valstybinio socialinio drau-

dimo fondo valdyba (VSDFV) ir vykdant tyrimą „Dirbančių ir
apdraustų gyventojų skaičiaus Lietuvoje palyginamoji analizė".
1995 m. pradžioje Instituto darbuotojai atliko tyrimą įvairiuo
se Lietuvos miestuose ir rajonuose, kuris parodė, kad apie 60%
privačiame sektoriuje užimtų darbuotojų nuslėpdavo dalį savo
pajamų. Tyrimas parodė, kad vidutiniškai nuslepiama buvo nuo
15 iki 75% pajamų. Labai dažnai oficialiai darbdavys mokėdavo
dirbantiems minimalų atlyginimą ir nuo šios sumos mokėdavo ati
tinkamus mokesčius ir įmokas, o likusią darbo užmokesčio dalį
darbuotojas gaudavo grynais ir nuo tos sumos jokie mokesčiai ne
buvo mokami.

1997-1998 metais, mūsų vertinimais, neoficialaus užimtumo
mastas mažėjo. Tai pirmiausia lėmė finansinės ir darbo kontrolės
tobulinimas. Iš kitos pusės, gyventojai vis dažniau teikdavo pir
menybę kokybei ir patikimumui, todėl oficialiai veikiančios fir
mos bei asmenys įforminę savo veiklą vis aktyviau išstumdavo
„laisvai" dirbančius (Gruževskis, 2000). Bet, kaip jau minėjome,
dėl mažesnių paslaugų kainų, neoficialus sektorius ir 2011 m. iš
saugojo savo patrauklumą tam tikrai gyventojų grupei.
Nekontroliuojama darbo rinka, Instituto darbuotojams bendra
darbiaujant su VSDFV, Lietuvos statistikos departamentu bei Eu
ropos Komisijos ekspertais, buvo analizuojama ir vėliau, tačiau
sukaupta patirtis bei parengtos rekomendacijos buvo nepakanka
mai panaudotos valstybės valdymo srityje ir, 2008 m. pabaigoje
prasidėjus Lietuvos ūkio nuosmukiui, vėl sparčiai pradėjo augti
neoficialus užimtumas ir nekontroliuojama darbo rinkos dalis.
2008 m. ekonomikos nuosmukio metu nepakankamai buvo pa

sinaudota ir 1998-2000 m. krizės patirtimi, kuomet dėl problemų
Rusijos ekonomikoje Lietuvoje ženkliai sumažėjo gamybos apim
tys ir sparčiai augo nedarbas. 1998 m. siekiant švelninti neigia
mą nedarbo poveikį šalies socialinei bei ekonominei raidai, darbo
rinkos politikoje nuo bedarbių finansinio rėmimo pereita prie jų
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užimtumo didinimo, pirmiausiai įgyvendinant aktyvias darbo rin
kos priemones. Pvz., išplėtus viešųjų darbų programą 2000 m., ly
ginant su 1997 m., programos dalyvių skaičius išaugo daugiau nei
dvigubai. Tuo pat metu pradėta daugiau dėmesio kreipti praradu
siųjų darbą profesiniam mokymui bei perkvalifikavimui. Plečiant
užimtumo galimybes į aktyvios darbo rinkos politikos priemones
(ADRPP) 2000 metais buvo įtraukta 38,2 proc. visų registruotų be
darbių (1999 m. - 31,1 proc). Didėjo ir išlaidos darbo rinkos poli
tikos įgyvendinimui - nuo 150,6 mln. Lt (0,35 proc. BVP) 1998 m.
iki 159,1 mln. Lt (0,36 proc. BVP) 2000 m., tačiau toks augimas
buvo nepakankamas, kad užtikrintų pageidaujamą nedarbo mažė
jimą.
Nuo 1998 iki 2000 m. bendras nedarbo lygis šalyje išaugo be
veik ketvirtadaliu ir pasiekė 16,4 proc. Šiuo laikotarpiu nedarbas
sparčiai augo visuose šalies regionuose, kartu didėjo jo diferenci
acija tarp įvairių rajonų, augo ilgalaikių, ieškojusių darbo 12 mėn.
ir ilgiau, bedarbių skaičius, ypač greitai didėjo nuo 16 iki 25 m.
amžiaus asmenų nedarbas. 2000 m. Lietuvoje nedarbas buvo vie
nas aukščiausių Europoje.

Apibendrinant šį laikotarpį galima pažymėti, kad 1998-2000 m.
ekonomikos nuosmukis parodė, jog Lietuvoje sukaupta pakan

kama patirtis ir suformuotas tinkamas institucijų tinklas, galintis
efektyviai naudoti ADRPP ekonomikos nuosmukio sąlygomis.
Tačiau taikomos priemonės turi būti derinamos su bendra šalies
ūkio politika bei labiau integruotos į savivaldos veiklą. Atitinka
mai būtina užtikrinti dosnesnį jų finansavimą iš valstybės biudže
to. Nuo 2000 m. tiriant ADRPP daugiausia dėmesio buvo skiriama
jų efektyvumui bei tobulinimo galimybių vertinimui. Šioje darbo
rinkos tyrimų sferoje sukaupta patirtis kompleksiškai atsispindi J.
Moskvinos parengtoje daktaro disertacijoje tema „ADRPP įtaka
bedarbių socialinei integracijai". Tyrinėjant ADRPP panaudojimą
Lietuvoje bei analizuojant užsienio šalių patirtį, DSTI mokslinin-

kai nuolat akcentuodavo šių priemonių teigiamą įtaką padėčiai
darbo rinkoje, tačiau lygiagrečiai pažymėdavo būtinumą tobulinti
jų organizavimą: didinti jų įvairovę ir atitikimą nedirbančių žmo
nių galimybėms bei vietos darbo rinkos poreikiams, stiprinant or
ganizuojamų priemonių kokybės kontrolę ir pan.
Nepakankamas ADRPP panaudojimas ir vertinimas Lietuvos
valstybinėje politikoje, mūsų nuomone, paaiškinamas siaurųjų su
vokimu, kai iš tikrųjų jų poveikis yra labai platus ir apima kelias
sferas:6

1.Programos dalyvio naudą:
1.1.laikinas įsidarbinimas (darbinių įgūdžių palaikymas);
1.2.materialinės situacijos pagerėjimas (padidėjusios paja
mos namų ūkiui ir mokesčiai biudžetui);
1.3.teigiama įtaka psichologinei būsenai (pvz., pasitikėjimo
savimi padidėjimas);
1.4.profesinės kompetencijos palaikymas;
1.5.socialinių santykių palaikymas ir išplėtimas.
2.Darbdavio naudą:
2.1.naujų darbuotojų išmėginimas;
2.2.pigesnė darbo jėga;
2.3.galimybė padėti valstybei spręsti socialines problemas
(socialiai atsakingo verslo bruožas).
3.Šeimos naudą.

4.Bendruomenės naudą (tam tikrų išlaidų socialinei paramai
sumažėjimas, asmens ekonominio aktyvumo palaikymas).
DSTI šioje sferoje atlikti tyrimai parodė, jog ADRPP stiprina
dalyvių psichologinį kapitalą. Atskleista priklausomybė tarp psi
chologinį kapitalą charakterizuojančių veiksnių ir įsidarbinimo po
priemonių patvirtino psichologinės, motyvacinės pagalbos svarbą
ADRPP įgyvendinimo meru. Skirtingais metais atlikti tyrimai atDctaliau ir. Moskvina...2008.

skleidė, jog nemaža dalis ADRP priemonių dalyvių susiduria su
asmeninėmis, elgesio bei priklausomybių problemomis, jų soci
alinės kompetencijos lygis yra žemas. Tačiau, veikiantys ADRP
priemonių mechanizmai nepritaikyti reaguoti į šiuos poreikius.
Dėl šios priežasties verta ADRP priemones derinti su papildoma
pagalba (psichologo, socialinio darbuotojo, socialinės paramos
specialisto, priklausomybių specialisto paslaugomis) jose daly
vaujantiems asmenims. ADRPP įgyvendinimo situacijos analizė
leido nustatyti individualaus darbo su bedarbiais nepakankamu
mą bei pagalbos nuoseklumo stoką. ADRPP turi labiau orientuo
tis į vidinius ir išorinius nedirbančių asmenų išteklius, lavinti jų
gebėjimus adaptuotis prie pokyčių, vystyti socialinius įgūdžius,
prisidėti prie vertybinių ir motyvacinių nuostatų pakeitimų ir pan.
(Moskvina, 2008).
Atliktos apklausos patvirtino daugumos jas nagrinėjusių auto
rių (Martin ir Grubb (2001), Kluve (2005), Calmfors (2001) ir kt.)
išvadas, kad skirtingos ADRPP daro skirtingą poveikį skirtingoms
bedarbių grupėms. Pvz., darbdavių labiausiai pesimistiškai verti
namų neįgaliųjų žmonių užimtumo perspektyvos, po dalyvavimo

ADRPP, lyginant su kitomis tikslinėmis grupėmis, buvo geriau
sios (daugiausia liko nuolatiniam darbui).
Siaurą ADRPP panaudojimą sąlygoja jų nepakankamas kom
pleksiškumas (įtraukimas į socialinės integracijos programas) bei
ribotas finansavimas. Europos užimtumo strategija skatina didinti
ADRPP finansavimą kartu stiprinant šių priemonių efektyvumą.
Išlaidos ADRPP laikomos vienu svarbiausių situacijos darbo rin
koje analizės elementų. Didesnės išlaidos aktyvioms priemonėms
parodo geresnį šalies prisitaikymą prie šiuolaikinių ekonominių ir
socialinių iššūkių - taip gyventojams garantuojama didesnė ap
sauga nedarbo atveju.
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1 lentelė
Išlaidos darbo rinkos politikai 2005 m.
(proc. nuo BVP)7
Bendrosios
paslaugos

ADRP

Pasyvus
rėmimas

Išlaidos

DRP
(i^ viso)

ES-27

0,23

0,53

1,36

2,11

ES-15

0,24

0,54

1,41

2,20

Belgija
Bulgarija
Čekija

0,23

0,85

2,36

3,45

0,07

0,44

0,22

0,73

0,13

0,12

0,24

0,49

Danija

0,16

1,43

2,51

4,10

Vokietija

0,35

0,62

2,35

3,32

Estija
Latvija

0,02

0,05

0,12

0,19

0,06
0,07
0,49

0,15
0,15
0,85

0,32
0,12
2,02

0,54
0,34
3,36

-

0,36

0,86

1,22

0,37

0,12

0,19

0,67

Lietuva

Nyderlandai
Lenkija
Jungtinė Karalystė

Iš 1 lentelės matome, jog Lietuvoje darbo rinkos politikos prie
monių finansavimui skiriama mažiausiai lėšų iš visų ES-27 šaliųnarių (proc. nuo BVP). Padėtis nepasikeitė ir iki 2011 m.
Galima teigti, jog darbo rinkos politikos priemonių finansa
vimas šalyje priklauso, iš vienos pusės, nuo vykdomos politikos
orientacijų, iš kitos — nuo darbo santykių brandos. Užimtumo po
litiką Lietuvoje imta formuoti 1990 m. pradžioje, kai buvo pra
dėtas rengti Gyventojų užimtumo įstatymas. Ruošiant šj doku
mentą buvo stengiamasi atsižvelgti ir panaudoti Vakarų Europos
šalių patirtį bei maksimaliai atitikti šalyje vykstančias permainas.

1990-ais buvo labai sunku realiai įvertinti ateities situaciją darbo
į-inlfnjp hpt rpilHa pripažinti, kad kaip įstatymas, taip ir vėliau tuo
7 Lentelė sudaryta remiantis „Eurostat" DRP duomenų bazės duomenimis.

laikotarpiu paruošti dokumentai šiai sferai reguliuoti sėkmingai
atitiko savo paskirtį.
Besiformuojančiai naujai užimtumo politikai 1990-1998 m.
buvo būdingos ir aktyviai reiškėsi visos keturios socialinio kiti
mo orientacijos: restitucinė, kontinuacinė, imitacinė ir inovacinė.

Šių orientacijų vyraujanti padėtis įvairiais laikotarpiais keitėsi. Vis
dėlto ryškiausiai naujoje užimtumo politikoje reiškėsi imitacinis
kitimo motyvas8. Labai bendrais bruožais, galime teigti, kad iki
2004 m. labiau buvo imituojamas Keinso (dar vadinamas social
demokratiniu) darbo rinkos politikos modelis, tačiau nuo 2005 m.
vis labiau pradėjo reikštis neoklasikinio (dar vadinamas liberaliu)
modelio bruožai.

ES normas atitinkančių darbo santykių brandos, mūsų nuomo
ne, nepavyko pasiekti ir 2011 m., nors DSTI atlikti tyrimai rodo,
kad padėtis nuolat keitėsi ir keičiasi teigiama linkme.
Prasidėjus politiniams bei ūkio pokyčiams, keitėsi ne tik objek
tyvios ūkininkavimo sąlygos, bet ir juridinė darbo aplinka bei
žmogaus padėtis darbo rinkoje. Keičiantis užimtumui bei darbo
santykiams, 1991-1992 m. labai pablogėjo darbo ir finansinė kon
trolė. Ekonominis nestabilumas, apyvartinių lėšų stygius įmonėse,
privatizacijos procesas sudarė palankias sąlygas pažeidinėti dar
buotojų teises. Iš naujo kuriant darbo santykių reguliavimą rinkos
ekonomikos sąlygomis, darbuotojams bei darbdaviams buvo su
teikta vis daugiau ir vis platesnių galimybių. Iki 1991 m. pabai
gos buvo priimti nauji pagrindiniai darbo santykius reguliuojantys
įstatymai - Gyventojų užimtumo, Gyventojų pajamų garantijų,
Kolektyvinių sutarčių, Profesinių sąjungų, Darbo sutarties bei
Atostogų. Bet daugelis dirbančiųjų nebuvo pasiruošę savaran
kiškai ar per susivienijimus tiesiogiai atstovauti savo interesams
apibrėžiant darbo santykius su darbdaviais. Situacija pagerėjo, kai
1993 m. buvo sukurta ir pradėjo savo veiklą Valstybinė darbo ins8 Detaliau žr. Oruževskis, 2000, p. 69-71.

pekcija, tačiau pačių darbuotojų bei darbdavių organizuotas socia
linis aktyvumas iki 2000 m. buvo gana žemas.

Formuojant ir įgyvendinant saugos darbe politiką darbuoto
jų, darbdavių ir valstybės interesams derinti bei tarpusavio san
tykiams šiais klausimais reguliuoti, 1994 m. birželį buvo įsteigta
Lietuvos Respublikos Saugos darbe komisija, kuri buvo sudaryta
trišalės partnerystės principu.
1995 m. gegužę, siekdami efektyviau derinti šalių interesus
sprendžiant socialines, ekonomines ir darbo problemas, gerinti vi
suomenės santarvę, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Profesinių
sąjungų ir Darbdavių organizacijos susitarė:
*trišaliu principu spręsti socialines, ekonomines ir darbo
problemas, bendradarbiauti įgyvendinant socialinę, ekono
minę bei darbo politiką;
•sudaryti Trišalę tarybą.
Galima teigti, kad socialinė partnerystė Lietuvoje buvo plėto
jama „iš viršaus". Atitinkamos struktūros buvo kuriamos atsižvel
giant į atskirų įstatymų reikalavimus. Pagrindinė priežastis - nepa
kankamas darbuotojų aktyvumas ir įmonėse, ir atskirose teritori
jose (t.y. „apačioje").

Socialinio dialogo raida Lietuvoje ypač suaktyvėjo įstojus į
ES. Tačiau pasitikėjimas darbo santykiuose - kas galėtų būti dar
bo santykių brandos rodikliu - augo gana lėtai. Įmonėse sunkiai
pasirašomos kolektyvinės sutartys, sunkiai yra plėtojama darbuo
tojų kolektyvinė veikla, silpnai reiškiasi mūsų šalyje darbdavių
socialinė atsakomybė ir pan. Darbo sferoje ir visuomenėje dažnai
kalbama apie socialinio teisingumo trūkumą. Tai didina darbuo
tojų nepasitenkinimą, jų nepasitikėjimą Vyriausybe bei valstybės
valdymo institucijomis, apriboja harmoningą visuomenės raidą.
Europos Sąjungoje (ir Lietuvoje) socialinis teisingumas yra
labiau tapatinamas su piliečių gerove ir jų socialine padėtimi (Aidukaitė, 2004). ES šalių politikoje labiau akcentuojamos materia-

linės gyventojų gyvenimo sąlygos, nors pastaraisiais metais atlikti
gyventojų subjektyvios gerovės {personai we//-^emg)' bei pasi
tenkinimo tyrimai rodo, kad materialinės sąlygos negali patenkinti
visų žmogaus poreikių. Šiame kontekste tikslinga paminėti A. Sen
(1998 m. Nobelio premijos ekonomikos srityje laureatas) socia
linio teisingumo sampratą.10 Jis atkreipė dėmesį, jog egzistuoja
materialinės gėrybės bei darbo rezultatai, o kita vertus - teisės ir

laisvės. Materialinių gėrybių kiekis ir jų naudingumas ne visada
atspindi asmens ar bendruomenės gerovę, nes ne visi visuome

nės nariai turi vienodą priėjimą prie materialinių gėrybių, be to, jų
naudingumas skirtingai suvokiamas. Savo darbuose A. Sen daug

dėmesio skyrė šiuolaikinių ekonomistų kritikai, pabrėždamas pa
grindinę jų klaidą - vertinti visus priimamus sprendimus tik išlai
dų ir naudos santykio kontekste, beveik visiškai ignoruojant eti
nius bei aksiologinius sprendimų priėmimo motyvus ir pasekmes
(Sen, 1987).
Harmoningą Europos visuomenės raidą apriboja ir iškreiptas
humanizmo suvokimas, skatinantis perdėtą egocentrinių nuostatų

įsigalėjimą visais (ypač socialinių kontaktų) komunikacijų lygme
nimis. Perdėtas egocentrizmas bei besąlygiškas asmeninio pasi
tenkinimo siekimas suponuoja nepakankamai pagrįstą Europos
gyventojų vertybinių nuostatų koncentraciją asmeninio vartojimo
sferoje. Taip pat reikia pažymėti, kad vartotojiškos nuostatos apė
mė ne tik materialines vertybes, bet ir lyčių santykius, šeimos gy
venimą, dvasines vertybes bei santykį su aplinka. Auganti horizon

tali ir vertikali gyvenimo lygio diferenciacija (tarp pasaulio šalių
bei atskiros šalies viduje, o tai ypač būdinga Lietuvai) bei spartus
gamtinės aplinkos naikinimas parodo tarpusavio priklausomybės
(interdependency) suvokimo praradimą ir padidina socialinio tei9Žr. Diener E., Veenhoven R. (Veenhoven World database of heppiness), Bentham J., Gataulinas A. ir kitų autorių publikacijas.
10Amartya Kumar Sen'as parengė žmogaus socialinės raidos rodiklio (Human
Development Index) skaičiavimo metodiką.
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singumo problemos aktualumą (Gray, 2006). Todėl galima teigti,
jog socialinio teisingumo klausimas šiuolaikinėje Europoje (o gal
ir visame Vakarų pasaulyje) yra ne tiek mados ar politinės kultū
ros apraiška, o neišvengiama būtinybė, kuri galėtų užtikrinti ES
(taip pat ir Lietuvos) raidos stabilumą ir ilgalaikes perspektyvas.
Šiame kontekste socialinis teisingumas turi būti suprantamas kaip
tam tikras efektyvumas, kurio kriterijus yra visuomenės, sociumo

agreguota/bendra nauda. Socialinio teisingumo kriterijus gali būti
taikomas visose ekonominių bei socialinių santykių srityse: dar
bo, švietimo, profesinio rengimo, sveikatos apsaugos, socialinės
apsaugos ir kt. Kita vertus, socialinis teisingumas yra suprantamas

kaip tam tikras įgalinimas, o tai faktiškai neprieštarauja socialinio
teisingumo kaip efektyvumo kriterijaus suvokimui. Nes įgalini
mas, galimybių tinkamai panaudoti visus turimus išteklius suda
rymas, ir yra vienas iš efektyvumo kriterijų (detaliau žr. Guogis,
2010).
2003-2008 m. mažėjant nedarbui ir augant BVP, pajamų dife
renciacija Lietuvoje augo," todėl galime teigti, kad, augant ben
dram nacionaliniam turtui, labiausiai augo turtingesnių gyventojų
sluoksnių gyvenimo lygis. Tai, aišku, prieštarauja socialinio tei
singumo principui, ypač turint omenyje, kad per analizuojamą
laikotarpį Lietuvoje akivaizdžiai išaugo materialinių nepriteklių
turinčių žmonių skaičius (žr. 1 diagramą).
Šios socialinių ekonominių pokyčių tendencijos lemia, kad
Lietuva jau ilgą laiką priklauso prie šalių (Eurobarometro tyri
mai), kuriuose daugiausia žmonių, nepatenkintų savo gyvenimu
(2010 m. rudenį 44 proc. gyventojų, šešta vieta ES iš apačios)
(Stoškuvienė 2011). Tai atitinkamai mažina jų socialinį bei ekono
minį aktyvumą bei skatina emigracines nuostatas. Blogiausia, kad
nuo 2008 metų vis daugiau emigrantų išvyksta su vaikais iki 14
" Detaliau žr, A. Šileikos, I. Blažienės, R. Zabarauskaitės publikacijas bei
atitinkamų tyrimų ataskaitas.

Diagrama
Materialinių nepriteklių turinčių
gyventojų skaičius (proc.)12
1. Liuksemburgas
2-3. Nyderlandai
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metų amžiaus. 2010 m. bendrame emigravusių žmonių skaičiuje
vaikai iki 14 metų amžiaus sudarė beveik 10 proc. 2008 m. rugsėjo
17-19 d. Vokietijoje, Berlyne vyko tarptautinė konferencija - fo
rumas ,JLuropos migracijos valdymas: politinis mobilumo, ekono
mikos ir apsaugos valdymas". Forumo tikslas - parengti naujos

politikos rekomendacijas ir geriau subalansuoti Europos Sąjungos
migracijos politiką. Lietuvos pranešime suformuluota pozicija
(buvo pristatyta DSTI atstovo) sutapo su Vašingtono Migracijos
politikos instituto prezidento P.G. Papademetriou (JAV) išsakyta
pozicija dėl migracijos politikos krypčių. Pasiūlyta daugiau dėme
sio skirti bendradarbiavimui tarp šalių narių (šalių „siuntėjų" ir ša
lių „gavėjų"), kompromiso ieškojimui ir bendriems susitarimams,

susijusiems su migracijos politika. Siūloma siekti organizuotos ir
suderintos (ypač kalbant apie darbo santykius) migracijos ir, ži
noma, ją sekančios integracijos. Integracijos problema aktuali ne
12 Diagrama sudaryta remiantis „Eurostat" Namų ūkių biudžetų tyrimų
duomenimis.

tik šalims, kuriose yra dideli emigracijos srautai, tačiau ir šalims
„siuntėjoms". Akcentuota šalių „siuntėjų" atsakomybė už grįžtan
čių asmenų integraciją - kvalifikacijos pripažinimas, integracija j
švietimo sistemą, darbo rinką ir pan. Imigrantai ir reemigrantai yra
„iškritę" iš šalies socialinės apsaugos, švietimo sistemos, taip pat
iš darbo rinkos, todėl dėmesys kreipiamas į jų integracijos didini
mą, paslaugų jiems išplėtimą. Kalbant apie migracijos klausimą,
diskutuotina tema buvo „protų" problema, kuri skirtingas šalis pa
liečia skirtingai: šalis „siuntėja" susiduria su „protų nutekėjimo"
(Brain Drain) problema, tuo tarpu šalys „gavėjos" kalba apie pro
tų „iššvaistymą" (Brain Waisi). Konferencijos metu daug disku
tuota apie šios problemos sprendimo galimybes. Žmonės turi teisę
migruoti, tačiau politika turi būti organizuojama taip, kad naudą
gautų ne tik priimančioji šalis, bet ir šalis, iš kurios išvažiuoja iš
silavinę asmenys - kalbama ne tik apie finansų grįžimą į gimtąją
šalį, tačiau ir apie galimybę grąžinti žinias.
Šiuo metu ES politika, susijusi su migracijos valdymu, nėra
koordinuojama ir strategiškai integruota į bendrą nacionalinę po
litiką, nėra sąsajų tarp demografijos, darbo, socialinės ir kitų po
litikų ES viduje ir šalyse narėse. Nė viena šalis negali migracijos
problemos išspręsti viena, reikalingas bendras sutarimas ir bendri
sprendimai. Reikalingi pokyčiai mokesčių politikoje, socialinės
apsaugos sferoje, kad kuo daugiau būtų žinoma apie išvažiuojan
čius ir atvykstančius asmenis, jų poreikius, galimybes ir pan.13

2. DARBO SANTYKIŲ BEI DARBO TEISĖS KAITA14
Panašiai kaip gyventojų užimtumas bei darbo rinkos politika,
nuo pirmų Instituto f^nkcionavimo dienų nuolat buvo analizuoja

mi ir vertinami darbo santykiai bei atitinkami teisės aktai. Pradžio
je tokių tyrimų užsakovais buvo SADM bei kitos ministerijos ir
n Detaliau dėl konkrečių rekomendacijų žr. atitinkamų tyrimų ataskaitas,
3 priedas.
14 Detaliau žr. Gruževskis, 2010

departamentai, tačiau nuo 1993 m. DSTI mokslininkai jau bendra
darbiavo su Pasaulio banku, Tarptautine darbo organizacija, rengė

medžiagą Vokietijos ūkio ministerijai bei Danijos darbo ministe
rijai, o nuo 2003 m. nuolat bendradarbiauja su Europos Komisijos
institucijomis.

Pramoniniu laikotarpiu susiklostę darbo santykiai bei darbo
sutarties standartai ir darbo teisės normos naujoje gamybinėje
aplinkoje tampa pasenę, todėl vis labiau jaučiama būtinybė juos
keisti. Tokią padėtį lemia ne tik siaurėjantys gamybos ciklai ir vis
lankstesni gamybos procesai bei užimtumas, bet ir didėjanti darbo
turinio, jo organizavimo metodų bei kūrybinio darbo vertė. Naujos
darbo sąlygos reikalauja lankstesnių darbo teisės normų, kurios ne
tik užtikrintų darbo santykių dalyvių socialinį saugumą ir skatintų
veiksmingesnį gamybos ir darbo išteklių panaudojimą, bet ir dar
labiau mažintų kapitalo ir darbo prieštaravimus, išlaisvindamos
pasipriešinimo energiją kūrybinei veiklai bendram sistemos labui.
Atitinkamai turėtų keistis ir požiūris į socialinę apsaugą, darniai
derinant valstybės bei darbdavių atsakomybę su asmeniniu pilie
čių apdairumu (atsakomybe) (Kornaja 1998).
Didėjant gamybos proceso neapibrėžtumui vis lanksčiau for
muluojamos gamybos užduotys. Tai atitinkamai didina reikala
vimus dėl darbo jėgos kompetencijų ir gebėjimų, keičia darbo
kokybės kontrolės sąvoką, darbo organizavimo principus. Šioje
aplinkoje teisės normomis būtina užtikrinti tokias sąlygas, kurios
nesukeltų didelio darbdavių ir darbuotojų pasipriešinimo. Jose iki
minimumo būtina apriboti bet kokius prievartos mechanizmus,
kurie riboja žmogaus kūrybines galias, ir skatinti jo iniciatyvą bei
atsakomybę. Kitais žodžiais tariant, įvairiomis priemonėmis būti
na didinti žmogiškojo kapitalo vertę ekonomikoje. Lietuvoje šiai
problemai skiriama labai mažai dėmesio. Ir ne tik dėl finansinio
kapitalo trūkumo, bet ir dėl vyraujančių politinių nuostatų bei ne
pakankamo šalies ūkio raidos strategavimo. Vyraujančių menko
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technologinio lygio verslų aplinkoje nėra tinkamų paskatų sparčiai
didinti žmogiškojo kapitalo vertę".
Padėties skirtingose šalyse analizė leidžia teigti, jog šioje sri
tyje nėra vieno sprendimo ar modelio (Furaker, 2003). Visos ša
lys maksimaliai panaudoja savo ekonominės, socialinės ir teisi
nės aplinkos specifiką. Tačiau galima pažymėti, kad praėjusiame
amžiuje sparčiausiai vystėsi tos visuomenės, kurios sugebėjo taip
modifikuoti savo institucines struktūras (taip pat ir darbo teisę),
kad kuo didesniam gyventojų skaičiui užtikrino galimybes prieiti
prie labai našių darbo vietų bei pasinaudoti technologijų galimy
bėmis.

Taip pat pažymėtina, kad daugelyje ES šalių pasiektas aukštas
ekonominio išsivystymo ir gerovės lygis sudarė sąlygas minimalų
gyvenimo lygį (yvelfare) užtikrinti visiems piliečiams, neatsižvel
giant į jų dalyvavimą darbo rinkoje. Todėl šiose šalyse darbas vis
labiau tampa ne egzistencine būtinybe, o saviraiškos ir kitų aukš
tesnių poreikių (A.H.Maslow) tenkinimo priemone. Šita vertybių
kaita reikalauja ne tik naujo pajamų perskirstymo, bet ir priemo
nių, kurios užtikrintų visiems piliečiams galimybes dalyvauti dar
bo rinkoje (workfare statė)^ kūrimo (Golinowska, 2003, Standing,
2002). Priešingu atveju kyla pavojus demokratinei santvarkai
darbu pagrįstoje visuomenėje. Susidaro tam tikra dilema. Viena

vertus, šiuolaikinėje darbo rinkoje siekiama didinti jos lankstumą,
mažinti darbo sąnaudas, atitinkamai mažinant socialines garanti
jas darbo sferoje bei užimtumo stabilumą, kita vertus, siekiama
kurti naujas darbo vietas ir didinti bendrą gyventojų ekonominį
aktyvumą, pabrėžiant atlyginimo už darbą orumo (Hutton, 2011)
klausimą bei pilietinių teisių apsaugą (Schmid ir kt., 2002).
Šią dilemą mėginama spręsti remiantis^fericu^^iy koncepcija, kai
tradicinę darbo vietos apsaugą siūloma keisti užimtumo apsauga,
t. y. mažinti socialines ir užimtumo garantijas darbo vietoje, tačiau
15 Daržr., (Gruževskis, 2011)

stiprinti ir plėtoti užimtumo garantijas visoje ekonominėje (nacio
nalinėje) sistemoje (Gruževskis, 2007; Gruževskis, 2008).
Lietuvoje darbo rinkos lankstumas suprantamas gana siaurai,

dažniausiai kaip didesnė darbdavių laisvė įdarbinti ir atleisti dar
buotojus išleidžiant mažiau lėšų. O Europos Komisijos dokumen
tuose plačiai pabrėžiama, jog lankstumas reiškia gebėjimą greitai
ir veiksmingai prisitaikyti prie rinkos pokyčių, didesnes galimy
bes įgyti naujų įgūdžių, siekti geresnio darbo ir aukštesnių par
eigų, lengviau derinti profesines ir asmenines pareigas. Derinant

lankstumą ir užimtumo bei socialines garantijas, užtikrinama ir
darbdavių, ir darbuotojų interesų pusiausvyra, o nauda visuome

nei pasireiškia didesniu jos narių užimtumu ir socialiniu saugumu
(Petrylaitė, 2008). Tai atitinkamai didina šalies gyventojų gyve
nimo lygį, ekonominį bei socialinį stabilumą ir investicinį patrau
klumą.

Tačiau šios teorinės prielaidos sunkiai įgyvendinamos konkre
čioje ekonominėje aplinkoje. Darbo rinka užtikrina žmogui laisvę
ieškoti darbo ir įgyvendinti savo poreikį dirbti, bet daugelyje na
cionalinių ūkių socialinės ir ekonominės sąlygos skirtingoms gy
ventojų grupėms neužtikrina deklaruojamos pasirinkimo laisvės,
o dėl mažėjančių galimybių tinkamai finansuoti socialinę apsaugą
išstumia juos į socialinę atskirtį. Todėl reikalingi esminiai poky
čiai, turintys apimti ir darbo santykių reguliavimą, ir piliečių soci
alinio saugumo užtikrinimą, kuris industrinėje visuomenėje buvo
tapatinamas su nuolatiniu užimtumu. Įmonės ir jų funkcionavimo

būdai gali keistis, tačiau daugeliui piliečių labiausiai rūpi gali
mybė reguliariai vykdyti ekonominę veiklą, kuri garantuotų tam
tikras pajamas ir sudarytų sąlygas rūpintis savo ateitimi. Taigi, su
siduriame su nauja problema, t. y. būtinumu surasti naujus spren

dimus, kurie užtikrintų socialinio saugumo institucijų (teikiamos
paramos) bei asmeninės darbuotojo atsakomybės pusiausvyrą.

Reikia pripažinti, jog demokratinės valstybės funkcionavimas
yra siejamas ne tiek su tam tikros gerovės užtikrinimu, kiek su
individualia laisve ir pasirinkimo galimybėmis. Todėl galimybė
dalyvauti ekonominėje veikloje ir per tai naudotis valstybėje su
kuriamu turtu sudaro demokratinės visuomenės pagrindą, skatina
piliečių bendradarbiavimą ir užtikrina jų pastangų kryptingumą.
Demokratinėje visuomenėje taip pat labai svarbu užtikrinti skirtin
gų gyventojų grupių solidarumą. Tuo tikslu veikia ir socialinės ap
saugos sistema, turinti žadinti piliečių solidarumą su skirtingomis
visuomenės grupėmis bei jų atsakomybę už savo ir kitų visuome
nės narių gerovę bei gyvenimo sąlygas (Golinotvska, 2003). Ta
čiau socialinės apsaugos sistema turi ir neigiamą savybe: ji slopina
atskirų gyventojų grupių darbo motyvaciją ir formuoja išlaikytinių
nuostatas bei pretenzijas į besąlygiškas ir nuolatines socialines iš
mokas. Tokiu atveju, kaip jau minėjome, reikalingi nauji spren
dimai, kurie nemažintų piliečių gyvenimo lygio ir jų galimybių
dalyvauti ekonominėje veikloje, tačiau didintų jų atsakomybę už
savo gyvenimo lygį bei padėtį visuomenėje. Iš pirmo žvilgsnio gali
atrodyti, jog tai neįgyvendinamas tikslas. Tačiau, mūsų nuomone,

postindustrinėje visuomenėje nuolat didėjant nacionaliniam turtui,
šis tikslas visai realus ir įgyvendinamas, tik darbuotojus būtina pa
keisti bendradarbiais. Reikia, kad dar glaudžiau bendradarbiautų
darbas ir kapitalas, šia kryptimi tikslinga tobulinti ir darbo teisę.

3. ATSKIRŲ GYVENTOJŲ GRUPIŲ PADĖTIES
DARBO RINKOJE TYRIMAI
Darbas žmogui yra pagrindinė sėkmingos integracijos į visuo
menę prielaida. Jis ne tik leidžia užsitikrinti kuo didesnę finansinę
nepriklausomybę ir savarankiškumą, lemia vartojimą bei gyve
nimo lygį, bet taip pat atveria galimybes visapusiškai dalyvauti
skirtingose visuomeninio gyvenimo sferose ir išvengti socialinės
atskirties. Tačiau skirtingos gyventojų grupės turi skirtingas ga-

limybes dalyvauti darbo rinkoje, todėl įvairiose pasaulio šalyse
vykdomi specialūs tyrimai, kurie leidžia geriau pažinti atskirų
gyventojų grupių specifinius poreikius ir parengti rekomendacijas
dėl priemonių, kurios būtų suderintos su jų galimybėmis bei vietos
teritorijų specifika. Tokio pobūdžio tyrimus dažniausiai užsakyda
vo SADM, Lietuvos darbo birža, Švietimo ir mokslo ministerija,
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas ir kt. Nuo 2003 m.
Institute tokie tyrimai pradėti vykdyti ES projektų rėmuose. Savo
tyrimuose daugiausia dėmesio skyrėme neįgaliųjų, jaunimo, vy
resnio amžiaus gyventojų bei tautinių mažumų tematikai.
Europos Komisijos Ataskaitoje apie užimtumą Europoje 2005
m. (Europos Komisija, 2005) pažymima, kad dėl negalios ar ilgalai
kės ligos darbo rinkoje nedalyvavo apie 13 proc. ES gyventojų, tai
2005 m. pabaigoje sudarė 60 mln. žmonių. Ataskaitoje taip pat pa
žymima, kad negalia yra pagrindinė asmenų tarp 25-64 m. amžiaus
neveiklumo priežastis. 78 proc. neįgaliųjų yra ekonomiškai neak
tyvūs, lyginant su 27 proc. sveikųjų. Ir tai nėra susiję su šios gru
pės negalėjimu dirbti, kadangi net pusė žmonių su iš dalies lengva
negalia, kuri netrukdo kasdienio funkcionavimo, nedalyvauja dar
bo rinkoje.
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2005 m. iš

viso apie 8 proc. šalies gyventojų buvo pripažinti neįgaliais.
52 proc, (130,8 tūkst. neįgaliųjų), buvo darbingo amžiaus.
2005 metais Lietuvoje dirbo 31,3 tūkst. neįgaliųjų, t. y. tik kas
dešimtas neįgalusis. Panašios tendencijos išliko 2006-2007 metais.
Didėja darbingo amžiaus gyventojų, pirmą kartą pripažintų neį
galiais, skaičius. Kiekvienais metais nustatoma vidutiniškai apie
30 tūkst. naujų neįgalumo atvejų, iš jų vidutiniškai 2/3 sudaro
darbingo amžiaus asmenys. Lietuvos darbo biržos registruojamų
bedarbių tarpe neįgalieji 2005-2007 metais sudarė 6-8 proc. (Bag
donas, 2008).

Pastaraisiais metais beveik visame pasaulyje neįgaliųjų už
imtumo politika perorientuojama nuo pajamų užtikrinimo prie

jų ekonominio aktyvumo didinimo. Šitokį posūkį iš esmės lėmė
stipriai auganti našta socialinių išmokų sistemoms (Europos Ko
misija 2000) ir pakitęs negalios supratimas. Negalia buvo pradėta
vertinti ne kaip tiesiog sveikatos sutrikimo būklė (medicininė bū
sena), o veikiau kaip sąveika tarp pablogėjusios sveikatos būklės ir
fizinės, socialinės bei teisinės aplinkos. Nes aplinkoje, pritaikytoje
neįgaliųjų poreikiams, dėl negalios patiriami apribojimai stipriai
sumažėja (PSO 2001) ir atitinkamai padidėja pilnaverčio gyve
nimo galimybės. Apibendrinant ES šalių patirtį galima teigti, kad
neįgaliųjų užimtumo politika susideda iš tokių pagrindinių sričių:
1.Integracijos į darbo rinką;
2.Kovos su diskriminacija priemonių;
3.Priklausomybės nuo išmokų mažinimo.
Mont (Mont, 2004), remdamasis Semlinger ir Schmid (Semlinger, 1985), pateikia tris kategorijas, į kurias galima suskirstyti
visas neįgaliųjų užimtumo ir jo didinimo politikos priemones:
1.Įstatymai. Jais siekiama daryti tiesioginę įtaką darbdavių
elgesiui skiriant tam tikrus teisinius įpareigojimus (pvz., neįgalių
darbuotojų kvotos bei baudos už jų nevykdymą);
2.Kompensavimas. Šios priemonės skirtos didinti neįgaliųjų
konkurencingumą darbo rinkoje; jos gali kompensuoti papildo
mus kaštus, susidarančius dėl neįgalių darbuotojų, tačiau taip pat
gali didinti neįgaliųjų produktyvumą (pvz., mokymais).
3.Pakaitalai (substitutai). Tai apsaugotos, ar specialiai neįga
liesiems įsteigtos darbo vietos viešame ar privačiame sektoriuose.
Politikos strategija, paremta vien tik įstatymais, vadovaujasi
nuostata, kad neįgalieji turi teisę į atvirą įsidarbinimą ir kad jų
dalyvavimo kaštai yra maži ir lengvai padengiami privataus sekto
riaus. Kompensavimas pridedamas tuomet, jei produktyvumo ato
trūkis tarp neįgalių ir sveikų darbuotojų yra pakankamai didelis,
kad duotų pagrindą įsijungti mechanizmams, perkeliantiems šito
atotrūkio kaštus nuo darbdavių visai visuomenei. Pakaitalai yra

pasitelkiami jei šis atotrūkis yra toks didelis, kad politikos kūrėjai
supranta, jog ekonomiškai efektyviau būtų pasiūlyti neįgaliajam
alternatyvą atvirai darbo rinkai.

Kaip jau buvo paminėta, tiek Europos Sąjungoje, tiek ir už jos
ribų, pradėta skirti daugiau dėmesio perėjimui nuo pasyvių prie
aktyvių neįgaliųjų užimtumo politikos priemonių: kvotos, profesi
nė reabilitacija, remiamas užimtumas, subsidijuojamas užimtumas
ir kitoks darbdavių skatinimas, socialinės įmonės bei apsaugotas
darbas.

Pagrindinės kliūtys neįgaliųjų integracijai į darbo rinką: ribo
tas darbo rinkos paslaugų prieinamumas, nelankstus darbo rinkos
priemonių parinkimas, nepakankamas jų suderinimas su sociali
nėmis paslaugomis, žemas neįgaliųjų išsilavinimas, menki darbo
įgūdžiai, nenoras keisti profesiją, tiesioginė ir netiesioginė neįga
liųjų diskriminacija. Neįgalieji yra labai atskirti nuo darbo rinkos,
nes paprastai jie laikomi socialinės politikos objektu, o ne poten
cialiu darbo jėgos šaltiniu. Tai lemia kuriančiųjų politiką nepakan
kamas negalios supratimas.
Iš esmės galima pažymėti, kad beveik visos naujos ES šalysnarės (ES-10) aiškiai supranta jose egzistuojančias problemas, su

kuriomis susiduria neįgalieji, tačiau kol kas dar negali pasiūlyti
adekvačių šių problemų sprendimo veiksmų — dėl lėšų trūkumo ir
silpno administravimo (Bagdonas, 2008).
DSTI daug dėmesio skyrė jaunimo situacijos darbo rinkoje
tyrimams. Atsižvelgiant į atliktų įvairių tyrimų rezultatus, galima
teigti, jog jaunimo, kaip ir bendras gyventojų užimtumas, labiau
siai priklauso nuo bendros ūkio padėties ir gyvenimo lygio šalyje.
Todėl efektyviausia jaunimo užimtumo didinimo priemonė - in
tensyvi ūkio plėtra. Tačiau atliekant šios gyventojų grupės tyrimus
buvo domėtasi jaunimo specifinių (profesinio mokymo prieina
mumo, darbo motyvacijos ir pan.), o ne bendrųjų (ūkio plėtros,

darbo jėgos paklausos ir pan.) poreikių įvertinimu darbo rinkoje.
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Jaunimo nedarbas dažniausiai suprantamas kaip jauno žmo
gaus nesugebėjimas rasti darbą ir registravimasis darbo biržoje.
Tačiau registracija darbo biržoje nėra jauno žmogaus bedarbystės
pradžia. Tai proceso, prasidėjusio prieš 5-10 metų iki registraci
jos darbo biržoje, rezultatas. Daugelis jaunų bedarbių pirmuosius
žingsnius bedarbystės link žengia dar bendrojo lavinimo moky
kloje (žr. 2 schemą). Nepakankamas profesinis orientavimas ir
neefektyvus profesinis rengimas padidina atskirų jaunimo grupių
nedarbo tikimybę, kurią sustiprina žemos tėvų pajamos ar konflik
tiniai santykiai šeimoje.
Galima teigti, kad jaunimo nedarbas - tai nepakankamai efek
tyvios darbo jėgos formavimo sistemos funkcionavimo rezultatas.

Nepakankamas pasiruošimas bendrojo lavinimo mokykloje, neži
nojimas kur ir ko mokytis bei paklausios profesijos neturėjimas
atveda jauną žmogų prie teritorinės darbo biržos durų. Todėl šalia
aktyvių darbo rinkos politikos bei jaunimo įdarbinimo priemonių
tobulinimo būtina stiprinti ir jaunimo nedarbo prevenciją, t.y. dar
bo jėgos formavimo grandį (Jaunimo..., 2001).

2 schema
Jaunimo integracijos į darbo rinką schema

JAUNIMO
VERSLUMO
PLRĖTRA

BENDROJO
LAVINIMO
MOKYKLA

PROFESINIO
ORIENTAVIMO IR
* KONSULTAVIMO
SISTEMA

PROFESINIS RENGIMAS
JAUNIMO
• Specialybės įsigijimas *•
ĮDARBINIMAS
• Tęstinis mokymas

AKTYVIŲ
J DARBO RINKOS L
POLITIKOS
PRIEMONIŲ
TOBULINIMAS

Jaunimo užimtumo didinimo priemonių sistemą turi sudaryti
6 susiję blokai:
•bendrojo lavinimo;
•profesinio informavimo, orientavimo ir konsultavimo;
•pirminio ir tęstinio profesinio mokymo;
' jaunimo verslumo plėtra;
•aktyvios darbo rinkos politikos priemonės;
•kompleksinė jaunimo įdarbinimo sistema.

Sprendžiant jaunimo nedarbo problemas, svarbiausia užtikrinti
sisteminį sprendimą tobulinant jaunimo darbo potencialo formavi
mo ir įdarbinimo priemones.
Didinant jaunimo darbo jėgos paklausos ir pasiūlos atitikimą,
tikslinga nuolat tirti profesijų ir kvalifikacijų poreikį darbo rinko
je. Svarbu sudaryti palankias (ir skatinančias) ekonomines sąlygas
darbdaviams dalyvauti darbo jėgos formavimo ir jaunimo įdarbi
nimo didinimo priemonėse.
Kaip rodo atlikti tyrimai, į laisvas darbo vietas darbdaviai lin
kę priimti kandidatą su patirtimi (83 proc.). Tik nežymi dalis (7,6
proc.) teikia pirmenybę pradedančiam darbinę veiklą jaunimui.
Todėl jaunimo praktiniam pasirengimui bei pirmojo įdarbinimo
rėmimui reikėtų skirti ypatingą dėmesį.
Darbo jėgos mobilumas padėtų nedidelėje Lietuvos valstybėje,
kurioje egzistuoja neproporcinga šalies dydžiui socialinė ekono
minė diferenciacija, išspręsti darbo jėgos pasiūlos ir paklausos su
derinimo problemas. Tačiau jis yra mažas, todėl tikslinga pasinau

doti šia jaunimo, kaip mobiliausios gyventojų grupės, savybe ir jį
paremti. Tyrimo duomenimis beveik trečdalis respondentų sutiktų
įsidarbinti kitame rajone arba mieste. Šios priemonės įgyvendi
nimui galėtų būti naudojamos Užimtumo fondo, savivaldybių ir
pačių darbdavių lėšos (Jaunimo..., 2001).
Ne mažiau svarbi Lietuvoje yra ir vyresnio amžiaus gyventojų
padėties darbo rinkoje problema. Mūsų šalies gyventojų senėjimas

yra svarbus veiksnys, jau šiandien pradedantis veikti šalies darbo
rinką ir dar didesnę reikšmę jai turėsiantis ateityje. Nagrinėdami
šalies demografinę situaciją, matome, kad per pastaruosius penkis

dešimtmečius vis mažėjo jaunesnio amžiaus žmonių dalis visuo
menėje ir didėjo vyresniojo amžiaus žmonių dalis. Šiuos pokyčius
matome iš 2 lentelėje pateikiamų duomenų.
2 lentelė
Lietuvos gyventojų amžiaus struktūra (proc.)"
Amžius

0-19
20-39
40-59
60-79
80+

1959 metais

2007 metų sausio 1 d.

36%
32%
21%
11%

24%
29%
27%
17%
3%

Labiausiai reikšmingas ir nuoseklus buvo pačios jauniausios
- 0-19 metų gyventojų grupės mažėjimas. Labai svarbus demo

grafinę situaciją nusakantis faktorius yra vadinamasis „priklauso
mybės santykis", parodantis vaikų ir pagyvenusių žmonių skaičių,
tenkantį šimtui 15-59 metų amžiaus gyventojų.
3 lentelė
Lietuvos gyventojų „priklausomybės santykis"17
1989

2001

2007

Vyresniojo amžiaus žmonių (60+)

37
26

32
31

25
32

Senėjimo indeksas
(vyresniojo amžiaus žmonių
skaičius šimtui vaikų)

70

97

128

Vaikų (0-14 metų)

Gyvenimo trukmės ilgėjimo faktorius Lietuvoje iki šiol nebuvo
itin reikšmingas senėjimo procesą skatinantis veiksnys. Didžiausia
16Lentelė sudaryta remiantis leidiniu Lietuvos gyventojai pagal amžių 2007 m.
Statistikos departamentas, Vilnius, 2007.
17Lentelė sudaryta remiantis leidiniu Lietuvos gyventojai pagal amžių 2007 m.
Statistikos departamentas, Vilnius, 2007.
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vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė buvo 1986-87 metais. Po to
ji mažėjo iki 1994 metų, vėliau ėmė laipsniškai didėti, o nuo
2000 metų nežymiai svyruodama vėl sumažėjo. Didžiausią įtaką
senėjimo procesui daro ir artimiausioje ateityje darys gimstamu
mo mažėjimas bei emigracija.
Apibendrinant galima sakyti, kad gyventojų senėjimas reiškia
si Lietuvoje kaip ir daugelyje pasaulio šalių. Tačiau Lietuvoje jį
daugiausia nulemia žymiai sumažėjęs gimstamumas, o ne didėjan
ti laukiamo gyvenimo trukmė. Pastaruoju metu šį procesą skatina
ir darbingo amžiaus žmonių emigracija iš šalies. Lietuvoje taip
pat pažymėtini ryškesni nei kitose šalyse lyčių ir šalies regionų
senėjimo skirtumai.
Senstanti Lietuvos visuomenė susiduria su darbo jėgos, varto

jimo, investicijų ir santaupų struktūriniais pokyčiais, naujais rei
kalavimais pensijų sistemai, būtinybe plėtoti ir optimizuoti socia
linių paslaugų sistemą, modernizuoti sveikatos apsaugą ir plėtoti
tęstinį mokymą.
Lietuvoje rimtas iššūkis vyresnio amžiaus gyventojų užimtu
mui yra menka jų ekonominio (ir socialinio) aktyvumo motyva
cija. Todėl visuomenėje nuo vidurinės mokyklos reikėtų formuoti
aktyvios senatvės modelį, kuris turėtų atsispindėti mokymo pro
gramose, darbo ir laisvalaikio sąlygose, teisinėje bazėje, sveikatos
ir socialinės apsaugos priemonėse.
Vyresnio amžiaus asmenų užimtumo didinimo priemonės pir
miausia siejamos su tiesioginiu arba netiesioginiu amžiaus barje

rų šalinimu sukuriant aplinką, kurioje asmuo galėtų plėtoti savo
galimybes nepatirdamas jokių varžymų dėl savo amžiaus. Tačiau
atkreiptinas dėmesys, kad gyventojų senėjimas yra kompleksinė
problema, kuri paliečia įvairius darbo rinkos elementus ir pasi
reiškia nacionaliniu, regioniniu, įmonių ir individualiu lygmeniu.
Todėl, senstant visuomenei, vienas iš pagrindinių iššūkių yra bū
tinybė užtikrinti kompleksinį atsirandančių problemų sprendimą
derinant išorines sąlygas su vidinėmis vyresnio amžiaus gyventojų
nuostatomis ir galimybėmis (Medaiskis, 2007).
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Mažėjant gimstamumui ir spartėjant gyventojų senėjimo pro
cesui, Lietuva praranda socialinio draudimo, o ypač brangiausios

jo dalies - pensijų, pakankamo finansavimo galimybes. Tokioje
situacijoje reikalingi nauji sprendimai, kurie nemažintų piliečių
gyvenimo lygio bei jų galimybių dalyvauti ekonominėje veiklo
je, tačiau didintų jų atsakomybę už savo gyvenimo lygį bei padė
tį visuomenėje. Vienas iš galimų socialinio draudimo problemų
sprendimo būdų yra pensinio draudimo finansavimo taisyklių pa
keitimas, sudarant sąlygas vaikams tiesiogiai finansuoti savo tėvų
pensijas, tai yra dalį vaikų socialinio draudimo įmokų tiesiogiai
nukreipiant jų tėvams. Pensijų gavėjams, kurie neturės vaikų, ši
pensijos dalis nebus mokama, tačiau jie turės didesnes galimybes
sukaupti sau privačius pensinius fondus ar įsigyti nekilnojamojo
turto, nes patirs mažiau finansinių išlaidų dėl vaikų auginimo ir
ugdymo (Gruževskis, Bartkus, 2010).
Instituto mokslininkai plačiau analizavo ir tautinių mažumų at
stovų padėtį darbo rinkoje bei jų užimtumo ir socialinės integracijos
galimybes. Tautinių mažumų atstovai sudaro didele Lietuvos gy
ventojų dalį. 2001 m. Lietuvos gyventojų surašymo duomenimis,

šalyje gyveno 115 tautybių atstovų. Lietuviai sudarė 83,4 proc,
lenkai - 6,7 proc, rusai - 6,3 proc, baltarusiai - 1,2 proc, ukrai
niečiai - 0,7 proc. bendro Lietuvos gyventojų skaičius. Tautine

įvairove pasižymi kai kurios savivaldybės. Kelių savivaldybių
administruojamose teritorijose gana koncentruotai gyvena lenkai.

Vilniaus rajono savivaldybėje gyvena 75,6 proc. nelietuvių, iš jų
lenkų -61,3 proc; Šalčininkų rajono savivaldybėje - 88,6 proc. ne
lietuvių, iš jų lenkų -79,5 proc. (Lietuvos..., 2001). Dėl nepakanka

mų statistikos duomenų sunku nustatyti aktualią tautinių mažumų
atstovų situaciją šalies darbo rinkoje. Gyventojų užimtumo tyri
mo duomenimis, 2003 m. tautinių mažumų atstovų nedarbas lenkė
vidutinius šalies rodiklius: nedarbo lygis šalyje buvo 12,4 proc,
lietuvių - 11,7 proc, rusų - 18,7 proc, lenkų - 13,9 proc, kitų
tautybių asmenų - 15,3 proc (Lietuvos... 2004).

3 schema

Tautinių mažumų integracijos į darbo rinką modelis

Tyrimai leido atskleisti, jog tautinių mažumų atstovų integraci
ja darbo rinkoje yra kompleksinė problema (žr. 3 schemą), kurios
sprendimas pirmiausiai priklauso nuo bendros šalies ekonominės
padėties bei struktūrinių pokyčių, tačiau papildomai neigiamą
įtaką daro nepakankamas lietuvių kalbos mokėjimas (vyresnio
amžiaus darbuotojų) bei nepakankamas profesinis pasirengimas
(Okunevičiūtė Neverauskienė ir kt., 2007).

4. NAUJOS EKONOMINĖS RAIDOS
IR DARBO RINKOS TENDENCIJOS"
DSTI mokslininkai pirmi Lietuvoje pradėjo ir vykdė sistemi
nius gyventojų užimtumo ir darbo rinkos politikos tyrimus, nuolat
fiksuojant naujus procesus nacionalinėje bei pasaulio (labiausiai
ES) darbo rinkose. Plėtojo savo tyrimų tematiką, siekdami maksi
maliai atitikti nacionalinės politikos poreikius bei naudoti naujau
sius šios mokslo srities pasiekimus.
1 Detaliau žr. (Gruževskis, 2002)

Nepriklausomybės atkūrimo paskatinti politiniai bei socialiniai
pokyčiai įtakojo naujas ekonominės raidos galimybes bei iš esmės
pakeitė darbo rinkos funkcionavimą. Pasaulinėje praktikoje bei
darbo rinkos politikos teorijoje perėjimas nuo planinio ūkio prie
rinkos mechanizmais valdomo ūkio buvo unikalus fenomenas, to

dėl galima teigti, kad Instituto mokslininkai nuolat stebėdavo nau
jus ir kitoms socialinėms ir ekonominėms sistemoms nebūdingus
procesus, kurių valdymui buvo būtina ieškoti netradicinių, tikrovę
atitinkančių, sprendimų. Tačiau lygiagrečiai su Nepriklausomybės
atkūrimo sąlygojamų problemų įtaka, Lietuva, kaip ir kitos rinkos
ekonomikos valstybės, XX a. pabaigoje susidūrė su pramoninio
(industrinio) ūkio raidos etapo pabaiga bei informacinės visuome
nės formavimosi fenomenu.

Industriniam laikotarpiui pasibaigus, pradėjo formuotis holistinio pobūdžio nauja žmogiškųjų išteklių funkcionavimo aplin
ka. Tapo aišku, kad „fordizmas" - didelių įmonių, standartizuotų

operacijų, gamybinių monopolijų ir hierarchinio pavaldumo epo
cha - „miršta". Ekonomikos dematerializavimas, laiko, erdvės ir

gamybinės veiklos dezintegracija, informacinių technologijų pa
naudojimas sparčiai transformavo visus tradicinius darbo rinkos

parametrus ir dar labiau padidino užimtumo svarbą harmoningai
visuomenės raidai.

Todėl XXI amžiaus pradžioje vertinant žmogiškųjų išteklių
valdymo bei harmoningo darbo jėgos pasiūlos ir paklausos suba
lansavimo perspektyvas galima išskirti du pagrindinius scenarijus:
optimistinį ir pesimistinį. Ir vieno ir kito scenarijaus dėmesio cen
tre, yra žmogaus užimtumas, t.y. apmokamas, pelningas ir žmo

gaus poreikius tenkinantis darbas. Šis žmogaus veiklos elementas
(ekonominė veikla, darbas) ateityje vis labiau lems visuomenės ir
kiekvieno atskiro individo socialinę raidą bei gerovę.
Pagal optimistinį scenarijų pasaulio visuomenės laukia roži
nė ateitis. Informacinės technologijos sukurs daug naujų darbo
vietų. Pats darbas bus kūrybiškesnis, turiningesnis, įdomesnis ir

nevaržantis žmogaus laisvės. Piešiamose užimtumo idilijose žmo
gus sėdi namuose prie kompiuterio, siejančio jį su visu pasauliu
ir nepaisant laiko ir erdvės dalyvauja savo verslo vertybių kūrimo
procese. Darbas lanksčiai derinamas su laisvalaikiu, maksimaliai
atsižvelgiant į žmogaus sugebėjimus ir galimybes.
Pesimistinis scenarijus ne tik sumažina rožinių spalvų toną,
bet pranašauja neišvengiamus socialinius ekonominius sukrėti
mus. Postmoderniosios, informacinės visuomenės kritikai pra

našauja masinio užimtumo pabaigą (end of work). Jie perspėja,
kad didelės visuomenės dalies laukia nedarbas, skurdas, socia
linis nuosmukis ir su tuo susiję socialinė įtampa bei konfliktai.
2008 metų pabaigoje Vokietijoje buvo toks nedarbo lygis, kokio
šalis nematė nuo karo pabaigos bei 1930 metais, kai šalis išgyve
no Pasaulinę ekonominę krizę. Patrick Lidke, 1998 metų Romos
klubo pranešimo bendraautorius, pažymėjo: „Mes turime susitai
kyti su apmokamo darbo apimties mažėjimu". Tai patvirtina ne tik
sumažėjęs atlikto darbo valandų skaičius, bet ir padidėjęs skaičius
atvejų, kai nesilaikoma darbo santykių reguliavimo ir pažeidžia
mos darbo sąlygos. DSTI atlikti tyrimai, vertinant Lietuvos darbo
jėgos pasiūlos ir paklausos subalansuotumo galimybes, parodė,

jog šalyje dominuoja pesimistinio scenarijaus apraiškos, o 2008
metais prasidėjusi ekonominė krizė dar labiau apribojo harmonin
go darbo išteklių valdymo galimybes ir parodė mūsų šalie darbo
rinkos nebrandumą bei pažeidžiamumą (2009 m. pradžioje darbo
biržoje kiekvieną mėnesį registravosi virš 30 tūkst. bedarbių).
Apibendrinant skirtingų scenarijų nuostatas, reikia pažymėti,
kad šiandienos pasaulio realybėje yra požymių, leidžiančių daryti
prielaidą, jog ir vienas, ir kitas scenarijus yra pagrįstas. (Šį teigi
nį puikiai iliustruoja socialiniai ekonominiai pokyčiai Lietuvoje
1990-2010 metais). Todėl nuo konkrečių politinių sprendimų ir
ekonominės elgsenos priklausys tolesnė pasaulio ūkio ir visuome

nės raida. Ekonominė praktika bei moksliniai tyrimai rodo, jog
postmoderaioje visuomenėje užimtumo neskatinanti gamybos
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(ūkio) plėtra apriboja visuomenės socialinę plėtrą ir iššaukia eko
nominio bei socialinio vystymosi tikslų prieštaravimą. Tad būtina
užtikrinti harmoningą darbo ir kapitalo interesų suderinamumą,

kuris neribotų verslo plėtros ir užtikrintų socialinį stabilumą. DSTI
atlikti tyrimai parodė (Blažienė, 2010), kad žmogiškųjų išteklių
valdymas turi būti iš vienos pusės kompleksiškas, iš kitos - labai
jautrus skirtingų darbo rinkos posistemių elgsenai. Skirtingi darbo
rinkos dalyviai, skirtingai reaguoja į darbo rinkos pokyčius, o jų
elgesį lemiantys veiksniai dažnai turi reikštis žymiai anksčiau, nei
pradėjus funkcionuoti darbo rinkoje (Jaunimo..., 2001).

Dėl visų aukščiau išvardytų priežasčių, žmogiškųjų išteklių
valdyme ypatingą dėmesį reikia skirti taikomų priemonių adekvatumui ir įgyvendinamų mechanizmų atitikimui ūkio bei gyventojų
poreikiams. Galima teigti, kad post-modemioje visuomenėje darbo
išteklių valdymas turi konverguoti į naudojamų priemonių huma
nizavimą, įgyvendinant principą „mažiau prievartos, daugiau ben
dradarbiavimo ir saviraiškos". Atsižvelgiant į anksčiau pateiktus
argumentus galima teigti, kad gyventojų užimtumo bei efektyvios
darbo rinkos politikos temos aktualumas ateityje dar labiau didės,
nes gali didėti įtampa tarp darbo pasiūlos ir paklausos neatitikimo.
Bus reikalingi vis efektyvesni sprendimai, galintys užtikrinti soci
alinę taiką tiek valstybių viduje, tiek ir tarp jų. Gerovės valstybės
modelio įgyvendinimas, ypač Skandinavijos šalyse, parodė, kad
esant tam tikroms sąlygoms galimi labai efektyvūs darbo išteklių
pasiūlos ir paklausos harmoningo subalansavimo sprendimai, už

tikrinantys ekonominį augimą ir gana aukštą gyvenimo lygį.
4.1. Užimtumo formų kaita ir žmogiškųjų išteklių valdymo
ateitis

XX amžiaus pabaigoje žmonės labai susirūpino dėl toli siekian
čios ir daug ką keičiančios ekonomikos transformacijos19. Ameri19 Jau 1960 metais sociologė Hannah Arendt pranašavo dirbančiųjų visuomenės
pabaigą. Dabar šia teze tiki daugelis socialinių mokslų mokslininkų ir
specialistų. „Pagaliau mes turime pasakyti visą tiesą: nebėra kelio atgal į pilno
užimtumo visuomenę", 1997 metais rašė sociologas Ulrich'as Beck'as.
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kiečių ekonomistas Jeremy Rifkin ir jo pasekėjai savo tyrimais
parodė, kad mes pasiekėme harmoningos (kai didesnis kapitalo
panaudojimas lėmė didesnį užimtumą) ekonomikos plėtros pa
baigą. Jų nuomone, daugiau nebesukuriamos darbo vietos žemės

ūkyje ir pramonėje, o automatizacija (sakykime - informacinės
technologijos) bei naujos užimtumo formos (lanksčios) mažina jų
skaičių ir paslaugų sektoriuje.
Ši tezė yra populiari, bet ar teisinga ir pakankamai pagrįsta?
Istorija rodo, kad technologinės naujovės visada sukurdavo tam
tikrą nerimą dėl ateities, tačiau sukurdavo ir naujas galimybes bei
daug naujų darbo vietų. Taigi jokiu būdu negalima besąlygiškai
teigti, kad artėjama prie „darbo pabaigos" (end of work). Atvirkš
čiai: nauja ekonomika suteikia dideles naujų darbo vietų kūrimo
galimybes, kurios gali su kaupu kompensuoti tradicinių darbo
vietų praradimus bei užtikrinti aukštesnį gerovės lygį. Tačiau gali
nereiškia „turi". Užimtumo didinimas atitinkamai didina kapitalo
perskirstymo kiekybinę komponentę, kas, suprantama, gali mažin

ti kapitalo suinteresuotumą didinti užimtumą. Todėl žmogiškųjų
išteklių valdymo kontekste tikslinga vertinti abi aukščiau sufor
muluotas perspektyvas, tačiau visuomenės raidos kontekste - siek
ti optimistinės prognozės realizavimo.
Ekonomikos dematerializacija - nutolimas nuo materialinių

produktų gamybos - neatpažįstamai keičia visus darbo aspektus prigimtį, organizaciją bei jo santykį su kitomis veiklos rūšimis bei
aplinka. Šiuolaikinio darbo funkcija jau nebėra vien tik materiali
nių produktų gamyba, bet ir duomenų apdorojimas, visa įvairovė
kitų paslaugų (iki bendravimo paslaugos). Darbo turinys tampa
vis labiau abstraktus. Kvalifikuoti dirbantieji šiandien privalo tu
rėti žymiai daugiau žinių, nei reikėjo jų tėvams ar seneliams. Netgi
karvių melžimas reikalauja vis daugiau žinių bei kompetencijų.
Darbo organizavimas, kaip ir jo produktas, taip pat tampa vis
labiau neapčiuopiamas. Priešingai nei industrinėje ekonomikoje,

laikas, erdvė ir veikla vis labiau dezintegruojasi. Darbas nebėra
reguliari 8 paros valandų ir 5 savaitės dienų veikla. Naujos darbo
vietos keičia gamyklas, ofisus, plinta teledarbas (nuotolinis dar
bas). Nuotolinių darbuotojų skaičius Europoje 2000 m. sudarė
apie 10 milijonų, kai tuo tarpu 1994 m. jų buvo tik 1 milijonas. Iš
kitos pusės, informacinės technologijos stiprina ryšius tarp skir
tingų darbo pakopų ir didina darbo vietų integruotumą. Visa tai
kelia naujus iššūkius verslui, gyventojų užimtumui bei darbo rin
kos politikai.
Naujos darbo formos nėra tiesinės. Apdorojant informaciją,
žinias ir valdant jausmus nebėra tiesioginio ryšio tarp pastangų
dydžio ir galutinio rezultato. Tai lemia labai skirtingą darbo pro
duktyvumą. Geras darbininkas industrinėje visuomenėje geriausiu
atveju 5 kartus pranoko vidutinio darbininko darbo rezultatus, tuo
tarpu šiandien geras programuotojas gali būti 100 kartų produk
tyvesnis už vidutinį, nes darbuotojų konkurencingumas vis labiau
pasireiškia kokybės (kūrybiškumo) lygmenyje, o ne mechaninių
operacijų vykdymo intensyvumo lygmenyje.
Netiesinis darbas reiškia ir netiesinę organizaciją. Besiremianti
nesikeičiančiais kriterijais formali hierarchija vis labiau nebeten
ka prasmės. Visa, kas svarbu šiandien - tai techniniai, moksliniai

ir komunikaciniai įgūdžiai (kompetencijos) bei gebėjimas sukur
ti gerus santykius su klientu. Funkcinė hierarchija yra pakeičia
ma tuo, ką amerikiečiai vadina „smegenų jėga" (brain - power).

Hierarchinės struktūros yra keičiamos horizontaliomis valdymo
struktūromis, o pastarosios tinklinėmis. Dominavimas rinkoje (ir
ne tik) atitenka tiems, kurie sukuria ir kontroliuoja neapčiuopia
mą turtą: duomenų bazes, technologijas, įvaizdžius bei žmogiškąjį
kapitalą.
Besikeičiantis darbo pobūdis veda prie vadinamųjų lanksčių
darbo vietų skaičiaus didėjimo (nepilna darbo diena, lankstus dar
bo grafikas, trumpalaikės sutartys). Beveik 80 proc. 1996-2006

metais Vakarų Europoje sukurtų naujų darbo vietų buvo nepilno
užimtumo darbo vietos. Tokia tendencija neramina daugelį eko
nomistų ir politikų, kurie čia įžvelgia paslėpto nedarbo augimą.
Visų pirma, šis lanksčių darbo vietų augimas yra atsakas į vis di
dėjančią konkurenciją ir siekius labiau prisitaikyti prie globalios
ekonomikos. Tokioje situacijoje firmos stengiasi kuo efektyviau
ir lanksčiau panaudoti savo darbuotojus. Tokių netradicinių darbų
augimas taip pat yra susijęs su besikeičiančia paklausa.
Besiplečiantis darbo vietų skaičius taip pat atspindi ilgalaikes
demografines tendencijas, ypač didėjantis dirbančių moterų skai
čius ir ilgesnės gyvenimo trukmės prognozė. Kai kas šias netipiš
kas darbo vietas laiko blogiu, tuo tarpu kiti, ypač besimokantis
jaunimas, moterys su vaikais labai teigiamai vertina tokius pasi
keitimus. Pasidalijimas tarp tradicinių ir naujų darbo vietų tampa
nebe toks griežtas. Žmonės lengvai pereina iš vienos užimtumo

rūšies į kitą. Per savo gyvenimą žmogus gali pakeisti visiško už
imtumo darbą į nevisiško užimtumo darbą, biuro darbą į darbą
namuose, saugumą didelėje įmonėje į riziką kuriant savo verslą.
Darbo pobūdžio pasikeitimai taip pat griauna darbo pasaulio
sienas. Tradiciškai atskiros darbo, išsilavinimo ir laisvalaikio sfe
ros dabar yra glaudžiai susipynusios. Šiuolaikinė ekonomika turi
didžiulį augimo potencialą, kadangi ji nesusijusi su materialinio
nepritekliaus apribojimais. Perėjimas į naują ekonomiką - atviras
procesas. Valstybės ir vyriausybės uždavinys - padaryti, kad tas
perėjimas būtų mažiau skausmingas.

Visa tai rodo, jog ateityje didės žmogiškųjų išteklių valdymo
vaidmuo, jo sudėtingumas ir įtaka bendram ekonomikos augimui,

nes galima teigti, kad postmodernioje visuomenėje žmogus jau ne
tiek atlieka gamybos priemonių aptarnavimo vaidmenį, kiek, esant
tam tikroms sąlygoms, pats tampa gamybos priemone. Tai, mūsų
nuomone, gali būti vienas svarbiausių (revoliucinių) perėjimų

gamybos santykių evoliucijoje, kuris kol kas ne tik nėra deramai

išnaudojamas, bet ir suvokiamas (deja, tokio platesnio požiūrio
labai trūksta ir Lietuvoje. Tai byloja mūsų šalies ekonominės bei
socialinės politikos reakcija į 2008 m. krizę ir jos priežasčių bei
įtakos svarstymas 2010-2011 m.).
Darbo jėgos pasiūlos ir paklausos subalansavimo galimybėms
didelę įtaką turi darbo pobūdžio bei įmonių/organizacijų struktū
ra ir jų dinamika. Tačiau nauji ekonominiai santykiai keičia dar
bo pobūdžio esmę ir suteikia darbo organizavimui visiškai kitą,
netradicinę išraišką, kuri turi būti atitinkamai materializuojama
įmonių/organizacijų veikloje. Galima teigti, jog, tikriausiai, bai
giasi ne tik tradicinio samdomo darbo epocha, kai darbininkai ir
tarnautojai dirbdavo pilną darbo dieną pagal iš anksto suderintą
planą. Keičiasi ir darbo pobūdis bei organizacija. Tipiškos būsimo
darbo formos bus konsultuoti, informuoti, tyrinėti, vystyti, orga
nizuoti, įtraukti į tinklą, vadovauti, ieškoti, apiforminti, taip pat
kalbėtis/bendrauti. Dauguma žmonių šiandien dirba funkcinėse
hierarchijose (pasidalinę funkcijas), kurios atsirado industrinėse
kompanijose, nes reikėjo gaminti vis daugiau ir rentabiliau. Itin
diferencijuotas darbo pasidalijimas ir didelės išlaidos valdymui bū
dingos organizacijoms, kuriose darbininkų bei paprastų tarnautojų
pareigos ir jų veikimo laisvė priimti sprendimus labai ribotos, o
kompleksinius sprendimus turi teisę priimti tik vadybininkai, cen
tre sukauptos informacijos įgaliotiniai (centralizuotų žinių įgalio
tiniai). Vadovų autoritetas priklauso nuo jų disponuojamos infor
macijos (nuo jiems žinomos informacijos, kuri dažnai dirbtinai yra
sulaikoma. Tai didina vadovo autoritetą, tačiau mažina sistemos
operatyvumą).

Postindustrinėje visuomenėje tokia schema yra neefektyvi.
Norint dinamiškame pasaulyje sėkmingai dirbti, įmonės admi
nistracija privalo savo „praktine patirtimi" (know-how) dalintis
su visų lygių darbuotojais. Tik tuomet visi dalyviai galės greitai,
efektyviai ir kūrybingai veikti (dirbti). Juo geriau žmonės paren-

giami, juo mažiau jiems duodama nurodymų ir daugiau sprendi
mų priėmimo laisvės, tuo daugiau jie turi idėjų ir gali greičiau jas
pritaikyti nenumatytose situacijose. Personalo valdymo sistemos

turi taip įtakoti darbuotojų motyvaciją ir jų parengimo lygi, kad jie
darytų ne tik tai, ką jie privalo pagal savo pareigas, bet ir tai, ko jie
(dar) neprivalo, tačiau tai yra/bus naudinga įmonės/organizacijos
veiklai.
Žmogaus veiksnio sureikšminimas, diskusija apie naują požiū
rį į vadovavimą (vadybą) ir darbo organizavimo formas, kuomet
žmogus savo lygmenyje gali priimti sprendimus, daugiau viešu
mo, atsakomybės už savo darbą, dalyvavimas veikloje - nėra atsi

tiktinumas, o naujų ekonominių aplinkybių, kur lemiamą vaidme
nį vaidina pasikeitimas informacija, iššauktas reiškinys. Smulkios
ekonominiais ryšiais susipynusios įmonės, kurioms dabar vado
vaujama iš centro, o atsakomybė decentralizuota, gali veikti pa
sauliniu mastu „kaip užbaigtas kūrinys". Tik pasaulyje, kuris su
jungtas į vieną informacinę sistemą, gali atsirasti toks gamybos
globalizavimą atitinkantis valdymas. Šie pokyčiai akivaizdžiai
skatina naujai (kitaip) panaudoti žmogiškuosius išteklius.
Įmonės ribos išnyksta. Ją sudaro įvairūs laiko atžvilgiu api
brėžti ir informacinės technikos keliu bendraujantys vienetai.
Dažniausiai tai - savarankiškos įmonės arba savarankiškais tapę
buvusių įmonės padalinių naudos/pelno siekiantys centrai (Profit-Center). Darbo pasidalijimas teoriškai gali siekti taip toli, kad
kiekvienas dirbantysis „savarankiškai" integruojamas į gamybos
procesą. Didelė įmonė idealiai suskyla į tiek atskirų įmonių, kiek
jos duoda žmonėms darbo. Nors didelės įmonės kontroliuoja vis
didesnius pinigų srautus, tačiau jos vis mažiau tiesiogiai kontro
liuoja ekonominius procesus bei darbo išteklius. Jas galima būtų

pavadinti augančiais tuščiaviduriais daiktais. To priežastis - tai
informacija bet kuriuo metu ir visur prieinama. Dėl to smunka

valdymo iš centro ir sprendimų ieškojimo vertė. Individai gali pa-

tys vadovauti ir elektroniniu keliu susitarti su kitais. Sujungimas į
tinklą leidžia naujoms mažoms įmonėms pasinaudoti informacija,
specialybės žiniomis ir gauti finansavimą. Anksčiau tai buvo priei
nama tik didelėms įmonėms. Dėl to mažos firmos, neprarasdamos
lankstumo, judrumo ir kūrybiškumo (iniciatyvos), laimi daugiau
nei didžiosios.
Besikeičiant gamybos pobūdžiui bei darbo organizavimo for
moms tradicinės sąvokos „gamykla" ir „darbininkas" vis mažiau

atitinka tradicinę sampratą. Iš mūsų dienų perspektyvų galima
teigti, jog palaipsniui išnyks įprastinės įmonių struktūros. Tradi
cinėms darbo reguliavimo sistemoms ir socialinei apsaugai, ku
rių pagrindas - pilna darbo diena neribotam laikui ir darbo vietos
socialinis saugumas, gresia pavojus žlugti. JAV ekonomistas W.

Bridges'as pastebėjo, kad „mes visi priklausome nuo darbo vietų.
Tačiau ši priklausomybė istoriškai labai jauna (neseniai susifor
mavo). Dabar globali rinka keičia darbo pobūdį ir mes privalome
atsisveikinti su pastovaus, nuolatinio darbo sistemos įpročiais ...
mes netrukus pajusime, kad darbo vietos nepriklauso natūraliai

aplinkai, kaip medžiai ar vanduo" (Bridges, 2000, 2003).
Savaime aišku ne visi darbai, ne visi darbo santykiai išnyks
ar žymiai pasikeis. Tačiau greta egzistuos visiškai skirtingos dar
bo rūšys. Ir ateityje išliks senasis/tradicinis darbas su garantuotu
atlyginimu, pastoviais tarnybos veiklos aprašymais (pastoviais
reikalavimais), leidžiantis iš anksto žinoti jo eigą ir kurio savi
ninkai gali būti laisvai keičiami. Tačiau jis tikriausiai bus blogiau
apmokamas nei šiandien. Darbuotojai, turintys naujo pobūdžio
darbą, galėtų dėka informacinių technologijų atsikratyti daugelio
industrinės gamybos santykių suvaržymų. Postmodemioje visuo
menėje gyventojų vertybių skalėje labai išaugo poreikis pačiam
reguliuoti savo gyvenimo eigą. Todėl galima teigti, kad rytdienos
darbo pasaulį atstovaus karta, kuriai „dirbti norėsis ne (vien tik)
dėl pinigų, bet dėlto, kad tai prasminga, įdomu ir patrauklu". Tos

firmos, kurios pasiūlys tokj darbą ir atitinkamas darbo sąlygas,
pritrauks geriausius darbuotojus, o jie labiausiai ir lemia firmos
konkurencingumą.

Šis vystymasis yra dvipusis. Nors naujos darbo formos leidžia
dideliu mastu rodyti asmeninę iniciatyvą, kuriai pasireikšti reikia
daugiau individualių laisvių, kai kas visgi galėtų tai pavadinti savęs
išnaudojimu. Tokiam darbui labiausiai tinka visų pirma dinamiški,
aukštos kvalifikacijos bei jauni žmonės. Kas nesugeba prisitaikyti
prie tempo ir dažnų pokyčių, tas greitai iškrenta „už borto". Jis vėl
po kiek laiko pasirodo tarp „dirbančių vargšų" („Working Poor"),
kurie JAV bei ES sudaro išvirkščiąją užimtumo transformacijos
stebuklo pusę.
4.2. Verslo socialinė atsakomybė
Naujos ūkio raidos tendencijos, informacinių technologijų pa
naudojimas bei pasaulio ekonomikos globalizacija pateikia naujus
iššūkius ne tik įvairių šalių verslo visuomenei, vyriausybėms, bet
ir visai žmonijai. Beprecedentėms globalioms aplinkosaugos, so
cialinėms ir ekonominėms problemoms spręsti reikalingi naujos
pasaulėžiūros padiktuoti novatoriški sprendimo būdai. Nykstan
tys gamtiniai ištekliai, aplinkos tarša bei daugelyje šalių išliekanti
socialinė nelygybė akivaizdžiai rodo, kad dabartinis ekonomikos
modelis vis labiau neatitinka visuomenės lūkesčių. Pasaulio aka
deminiuose sluoksniuose šis modelis yra vertinamas kaip mate
matiškai nelogiškas ir biologiškai neperspektyvus, nes vartojimas,

pagrįstas naftos ir kitų ribotų išteklių (iš)naudojimu, negali augti
neribotai. Apibendrinant galima sakyti, jog rizikuojame ne tik il
galaike gerove, bet ir gyvenimo planetoje tęstinumu.
Mikroproblemų (dirbančių skurdžių, ekologinių, socialinio
draudimo) visuma sudaro makrolygio problemas. Dėl neigiamų

ekonominės plėtros aplinkosauginių ir socialinių padarinių ypa-

tingo dėmesio sulaukia privataus verslo įmonės, ypač stambios
globalios korporacijos, kurios naudodamosi laisvosios rinkos ide
ologija sėkmingai Įgavo daugiau galios. Korporacijų interesai vis
labiau lemia ekonominės globalizacijos raidą, o privataus verslo
interesai vis dažniau kertasi su viešaisiais.

Siekiant pakeisti nusistovėjusios praktikos destruktyvią kryptį,
būtina įtraukti verslą į opiausių pasaulio problemų sprendimo pro
cesą ir bendromis jėgomis kurti darnią pasaulio ateitį, kuri remtųsi
ekologine darna, socialiniu teisingumu, taika, žmogaus teisėmis,
demokratija, gerove bei sąmoningumu. Siekiant plėtoti šias idė
jas Lietuvoje, DSTI mokslininkai 2005 m. bendradarbiaudami
su SADM specialistais bei IJNDP-Lietuva biuru aktyviai pradėjo
domėtis įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA, angį. - Corporate
Sočiai Responsibility - CSR) klausimais (Gruževskis, 2006).
Nagrinėjant šiuolaikinio verslo poveikį aplinkai ir visuomenei
bei egzistuojančių problemų mastą, atsiranda naujas požiūris į tai,
kokia turėtų būti XXI amžiaus ekonomikos ir užimtumo formulė.
Svarbu siekti, jog šalia finansinių tikslų įmonės pradėtų labiau rū
pintis saugia, ekologiškai švaria aplinka bei visuomene. Juk aplin
ka ir verslas yra tampriai susiję, o verslo ilgalaikė sėkmė priklauso
nuo to, kaip įmonės sugeba darniai reaguoti į aplinką ir jausti vi
suomenės socialines nuotaikas. Kaip išspręsti šiuos klausimus —

užduotis XXI amžiaus vyriausybėms, pilietinei visuomenei, vers
lo atstovams bei mokslininkams.

Šiuolaikinio verslo orientaciją į socialiai atsakingą veiklą le
mia bendros tendencijos, kuomet ir atskiri asmenys, ir kolekty
vinės veiklos dalyviai suvokia savo atsakomybę prieš visus tuos,
kuriems įtaką daro jų veiklos pasekmės. Žmonės, organizacijos,
įmonės, institucijos mokosi į tai atkreipti dėmesį ir prisiimti atsa
komybę.

Šiuolaikiniame pasaulyje ĮSA tampa nauja reguliavimo (efek
tyvios savireguliacijos) forma tiek makrolygmenyje, tiek mikro-

lygmenyje. Tai lemia vertybių pokyčiai per pastaruosius 15-30
metų visose išsivysčiusiose pasaulio šalyse:
•Demokratėjant visuomenėms, plečiantis žmogaus teisių re

alizacijai visose veiklos sferose, stebima darbo santykių di
namika nuo nuolankių santykių prie partneriškų, abipusiškai
pagarbių ryšių; nuo aklo paklusimo autoritetui prie suvokto
įsipareigojimo bendrai priimtoms nuostatoms ir vertybėms.
•Nuo požiūrio ir veiklos principo „išlieka tik stipriausi", „kas
gudresnis, tas geresnis" prie dalyvavimo, rūpinimosi, koope
ravimosi, subsidiarumo ir solidarumo principų.
•Nuo marksistinės „klasių kovos" paradigmos prie laisvų,
sutartinų - horizontalių - santykių. Nuo revoliucijos ir bari
kadų prie interesų derinimo ir partnerystės: t.y. nuo interesų

slėpimo (ir ėjimo dėl jų „per kitų galvas") prie jų skaidrumo,
teisėtumo nustatymo ir teisėtų asmens interesų derinimo bei
puoselėjimo.
•Nuo greito pelno prie ilgalaikės, subalansuotos gerovės.
Štai kodėl ĮSA laikome esmine darnaus vystymosi sąlyga. Dar
nus verslas - tai socialiai atsakingas verslas, kuris moksliškai pa

grįstai formuojamas (su)balansuojant socialines humanistines (eti
nes) vertybes ir ekonominius pasiekimus. Šis tikslas pasiekiamas
realizuojant 3E (arba 3P) principą:
Ekonomika/efektyvumą

Profit

Ekologiją

Planet

Etiką (socialinę atsakomybę)

People

ĮSA politikos ir strategijos kelia bendrą krašto gerovę, ypač
tuomet, kai į jas įsijungia plačioji visuomenė. Viena vertus, ĮSA
yra pilietinės visuomenės brandumo rodiklis, o kita vertus, yrajos

susiformavimo (ar tikslingo konstravimo) priemonė. ĮSA atsklei
džia naują verslo vaidmenį visuomenėje, parodant ir išplėtojant
indėlį, kuriuo verslas prisideda prie visapusiškos socialinės gero-

vės kūrimo. Įmonių socialinė atsakomybė tampa sėkmingo verslo
strategijos dalimi, kiekvienos įmonės rūpesčiu tiek ekonominių,
tiek socialinių tikslų realizavimo vardan.
Be kitų klausimų, vienas iš Lietuvai aktualiausių ĮSA aspektų
— socialinis saugumas bei darbo sauga. Socialinės atsakomybės

vadyba įmonėje įdiegia visapusišką darbo saugumą, taip pat for
muoja socialinio saugumo jausmus. Pastarųjų trūkumas Lietuvoje
įtakoja demografinių problemų buvimą ir nuolatinį jų didėjimą.
Visapusiško socialinio saugumo vystymas padėtų mažinti emigra
ciją, nes didėja asmenų, kurie teigia, jog iš Lietuvos išvažiuoja
(arba išvažiavo) ne tik dėl materialinių, bet ir dėl socialinių (soci
alinio neteisingumo, nepasitenkinimo darbe, žmogaus teisių, oru
mo pažeidimo) motyvų20.

Diskomfortas darbe eikvoja psichinius žmonių išteklius, ku
rie ne tik veikia darbo našumą, įmonių konkurencingumą, bet ir
daro betarpišką įtaką šeimoms, vaikų auklėjimui, bendrai socia
linei atmosferai. Plinta psichologinio streso, įtampų malšinimas
alkoholiu, psichotropinėmis medžiagomis, o tai savo ruožtu lemia

įvairius negatyvius socialinius reiškinius. Todėl būtinas darbo sau
gos sampratos išplėtimas (ir praktinis įdiegimas) iki šiuolaikinio
suvokimo - partneriškų santykių, žmogaus (darbuotojo) teisių,
teisingumo, orumo (psichologinio streso, nesaugumo, mobingo

naikinimas), visose darbo vietose suformuoti žmogui palankią
(human-friendly) aplinką.
4.3. Ko verta tradicinė darbo rinkos politika?
Pereinant į informacinę visuomene, sustiprėja jau seniai fik
suojamos socialinės diferenciacijos tendencijos. Visuomenė so
cialiai poliarizuojasi ir susiskirsto į segmentus. Dirbantys ne su
20 2004 m. nuolatinį darbą Lietuvoje turinčių darbuotojų prisirišimas prie įmonės
ir atliekamo darbo siekė vos 35 proc. ir buvo gerokai mažesnis už pasaulines
bei europines normas (TNS Gallup Lietuva 2004 m. tyrimas).
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informacinėmis technologijomis susijusį darbą dabar turi aiškiai
mažiau galimybių gauti gerai apmokamą darbo vietą. Ilga bedar
bystė ir kitos socialinės atskirties formos visuomenės žemiausia

me sluoksnyje formuoja žmonių grupes, kurios nuolat stumiamos
į visuomenės gyvenimo pakraštį (socialinę atskirtį). Juo stipriau
pradeda reikštis naujosios ekonomikos produktyvumo potencia
las, tuo mažiau jie turi galimybių „išlipti iš socialinės atskirties
duobės".

Virš šito segmento auga dirbančiųjų grupė, kuri, nors kvalifi
kuota, tačiau vargingai gyvena, nes atlieka menkaverčius darbus
- jie neturi pastovaus darbo, yra samdomi arba samdomi tik tam

tikram laikui. Jie turi darbą, bet pragyventi iš jo darosi vis sunkiau.
ES šalyse netrūksta bandymų ir reikalavimų efektyviau re
guliuoti darbo rinką ir labiau orientuotis į pasiūlos ir paklausos
suderinamumą. Valstybės kišimosi į ekonomiką šalininkai teigia,
jog, užuot nenaudingai leidus pinigus, duodant darbą šimtams
tūkstančių per užimtumo programas, jie galėtų daugiau dėmesio
skirti viešojo sektoriaus paslaugoms, ieškoti modernesnių darbo

formų: galėtų būti geriau prižiūrima gamtinė aplinka ir miestuose
palaikoma tvarka, padidintas auklėtojų bei mokytojų skaičius, ge
rinamas visuomeninių paslaugų teikimas. Tai galima būtų padaryti
prailginus pirčių, bibliotekų, sporto įstaigų darbo laiką. Tačiau šių
priemonių įgyvendinimui vargu ar užteks bedarbiams skiriamų
lėšų. Todėl šiuolaikinėje ekonomikoje dažnai lieka neišspręstas
klausimas, kokiais būdais globalios ekonomikos sąlygomis per
skirstyti mokesčius bei užtikrinti jų naudojimą nedarbo problemų
sprendimui.

Iš tikrųjų, šiandien bedarbiai ir socialinės pašalpos gavėjai nu
dirba daug darbų (Lietuvoje jų vaidmuo turėtų būti žymiai dides
nis ir labiau organizuotas nacionaliniu mastu) pagal valstybines
užimtumo programas, už kurį jiems nemokama arba mokama la-

bai nedaug. Apie savanoriškumą čia negali būti nė kalbos. Darbas
bendruomenei praktiškai greitai virsta sąlyga valstybiniam transferui gauti. Tačiau socialiai naudingo darbo užtarėjai į tai žvel
gia ne taip skeptiškai. Pagal „trijų pakopų modelį" (samdomas,
privatus ir socialiai naudingas darbas), kurį Romos klubui (Club
of Rome) 1998 m. paruošė Orio Giarini's ir Patrick'as Liedtke,
bedarbiai ir socialinės pašalpos gavėjai privalo atidirbti socialinėje
sferoje 20 valandų per savaitę ir tai, autorių nuomone, yra jų įna
šas į bendros gerovės palaikymą.
Ši nuostata plačiau pradėta taikyti XXI a. pradžioje. Šimtai
tūkstančių socialinės paramos gavėjų dirba „visuomenei naudingą
darbą", šimtus tūkstančių bedarbių įdarbina darbo biržos, suteik
damos jiems — dažnai socialinės paramos gavėjams - tokius darbus,

kai dirbama dėl „visuomeninio intereso". Bedarbiai auklėtojai, so
cialiniai darbuotojai, savivaldybių komunalinio ūkio darbuotojai
dirba be atlyginimo arba už minimalų mėnesinį atlyginimą kaip
tik tose veiklose ar globos įstaigose, iš kurių jie buvo atleisti. „So
cialiai naudingas darbas" (viešasis darbas) tokiu būdu - viešųjų
paslaugų tiekimo sferos darbų perkėlimas į nulinio (žemo) atly
ginimo sektorių. Tokiu būdu sumažėja išlaidos viešųjų paslaugų
finansavimui, tačiau priverstinai smunka didelės gyventojų dalies
pragyvenimo lygis.
Apibendrinant naujus iššūkius darbo rinkos politikai reikėtų pa
stebėti, jog globalizacija ir su ja susijusi konkurencija vis labiau
atima iš valstybės svertus darbo rinkos politikos pertvarkymams
įgyvendinti. Ji nebegali laisvai tvarkytis su savo pajamomis, nes
bet koks perpaskirstymas blogai atsiliepia nacionalinės ekonomi

kos patrauklumui ir tuo pačiu veikia užimtumą. Tarptautiniu mastu
siekiama mažinti valstybės galias ir jos kišimąsi į rinkos mechaniz
mų funkcionavimą. Tačiau dar niekas įtikinamai neatsakė į klausi
mą: kaip valstybė galėtų atgauti veikimo laisvę, norėdama paremti
socialiai orientuotus politinius sprendimus ir padidinti užimtumo
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saugumą bei bendrą užimtumo lygį? Arba - kokia bus mūsų visuo
menių ateitis, jeigu šios problemos nebus sprendžiamos?
4.4. Gyventojų užimtumas — svarbiausias visuomenės
gerovės elementas

Statistinė informacija bei skirtingų sričių moksliniai tyrimai
rodo, kad šiuolaikinėje visuomenėje labai išaugo užimtumo vaid
muo. Augant gerovei valstybėje, kartu su ekonomine darbo funk
cija stiprėja jo socialinė funkcija (saviraiškos ir savirealizacijos
sąlyga, socialinio aktyvumo pagrindas ir pan.). Iš kitos pusės,
atskiro asmens ekonominė gerovė pirmiausiai sukuriama per jo
ekonominį aktyvumą (darbą).
Jungtinių Tautų vystymo programos „Pranešime apie žmogaus

socialinę raidą 1990 m." (Human, 1990) buvo suformuluotas žmo
gaus socialinės raidos apibrėžimas. „Žmogaus socialinė raida - tai
procesas, kuris praplečia žmogaus pasirinkimo galimybes..., bet

kuriame visuomenės gyvenimo lygmenyje žmogus privalo turėti
galimybę pasirinkti tris svarbiausius dalykus: ilgai ir sveikai gy
venti, įgyti žinių bei apsirūpinti ištekliais, reikalingais normaliam
gyvenimo lygiui pasiekti. Nesant šių pagrindinių dalykų, daugelis
kitų pasirinkimo galimybių lieka neprieinamos". Šį apibrėžimą at
spindi ir žmogiškosios socialinės raidos indekso (ŽSRI) skaičiavi
mo metodika, kurioje skaičiuojamos 3 komponentės2':
•vidutinė būsimo gyvenimo trukmė (K 1);
•išsilavinimo pasiekiamumo rodiklis (K2);
•realaus bendro vidaus produkto (BVP) dalis tenkanti vienam
šalies gyventojui (K3).
Reiktų atkreipti dėmesį, kad K3 komponentė ne visiškai objek
tyviai žmogaus galimybę apsirūpinti ištekliais, reikalingais nor
maliam gyvenimo lygiui pasiekti. K3 labiau atskleidžia ūkio pajė21 Detaliau žr. Žmogaus socialinė raida. JTVP-SPG, Vilnius, 2001, p. 29-41.
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gumą (gerybių ir paslaugų masę), šalies ekonomikos gamybinį po
tencialą, kuris rinkos ekonomikos sąlygomis įvairioms gyventojų
grupėms nėra vienodai prieinamas. Pasaulyje nemažai yra turtin
gų šalių, kuriose didelė žmonių dalis skursta. Todėl suprantama,
kad, siekiant užtikrinti aukštą žmonių gyvenimo lygį, ekonominis
augimas bei aukštas BVP lygis valstybėje yra svarbi ir būtina, bet
nepakankama sąlyga. Kita būtina sąlyga - tai aukštas užimtumo
lygis, žemas nedarbo lygis ir pakankamai aukštos pajamos ly
ginant su minimaliu gyvenimo lygiu analizuojamoje valstybėje.
Šios sąlygos svarba nuolat didėja atsižvelgiant į šiuolaikinę ūkio
plėtros sampratą: ekonomikos raida svarbi tiek, kiek ji sutelkta į
žmogų, kiek ji padeda realizuoti žmogaus galimybes bei tarnauja
jo gyvenimo kokybės plėtrai.
Reikia pažymėti, kad nuo 1990 metų, kai įvairiose pasaulio ša
lyse buvo apskaičiuotos ir paskelbtos žmogiškosios plėtros indek
so reikšmės, nuolat vyksta diskusijos dėl šio indekso skaičiavimo
metodologijos. Tarp įvairių trūkumų galima pažymėti, kad indek
se neatsispindi užimtumo vaidmuo. Todėl, mūsų nuomone, tiks

linga įvertinti užimtumą skaičiuojant ŽSRI. Tai ne tik padidintų
užimtumo veiksnio svarbą skaičiuojant šį indeksą, bet ir suteiktų
jam didesnį objektyvumą.
Indekso skaičiavimui siūloma panaudoti papildomą užimtumo
komponentę K.4. Ši komponentė turi būti apskaičiuojama iš dviejų
rodiklių 2 užimtumo lygio (K41) ir darbo užmokesčio lygio (K42).
K41= -f x 100

čia: lt— užimtų gyventojų skaičius t laikotarpiu,
d- darbingo amžiaus gyventojų skaičius t laikotarpiu.
Užimtumo lygis yra gerai žinomas rodiklis ir yra skaičiuoja
mas įvairiose pasaulio šalyse.

Darbo užmokesčio lygio rodiklis yra specialiai pritaikytas in
dekso skaičiavimui, t.y. K4 komponentei apskaičiuoti.

w
K42= —
m,

čia: wt- vidutinis darbo užmokestis šalyje t laikotarpiu,
mt- minimalus gyvenimo lygis šalyje t laikotarpiu.

K41xK42

k4-0,2
K4^—^4~-

0,2 - konstanta, lygi minimaliai (nepasiekiamai) K4 reikšmei,
kai pvz. užimtumo lygis bus lygus 20%, o vidutinis darbo
užmokestis bus lygus minimaliam gyvenimo lygiui.
Tokiu būdu, šiuo metu naudojama ŽSRI apskaičiavimo formulė

ŽSRl = (Kl+K2+K3)/3
turėtų tokia išraišką:

ŽSRI = (Kl+K2+K3+K4)/4
Nemenkinant šiuo metu naudojamos indekso apskaičiavimo
metodikos, galima teigti, kad į jo skaičiavimą įvedus užimtumo
komponentę jo kokybė tik pagerėtų, nes užimtumas tiesiogiai ir
netiesiogiai įtakoja Kl, K2 ir K3 komponenčių reikšmes. Iš kitos
pusės, užimtumas yra žmogaus raidos pagrindas, kuris užtikrina

jo pasirinkimo galimybes visose kitose gyvenimo sferose. Todėl
vertinant šiuolaikinės visuomenės plėtrą, būtina atskirai išskirti
ir įvertinti užimtumo komponentę. Galima teigti, kad užimtumas
yra lyg tiltas, jungiantis ekonominį augimą su žmogaus raidą (4
schema).

4 schema
Užimtumo vaidmuo socialinėje ekonominėje sistemoje

Užimtumas tampa svarbiausia ekonomine galimybe, suteikian
čia žmonėms pajamas, įgalinančia įsigyti prekes ir paslaugas, bū
tinas jų normaliam gyvenimui. Šiuo atveju užimtumui priskiriami
ne tik pajamas garantuojantis samdomas darbas, o visi aktyvumo

būdai susieti su ekonomine veikla. Darbas leidžia žmonėms būti
naudingais visuomenei, kelti kvalifikaciją, pritaikyti savo kūry
bines galias. Jis suteikia visuomenės pripažinimą, kuris skatina
orumą ir pagarbą sau, suteikia galimybes bendradarbiauti, įtakoti
vienas kitą. Tinkamai pasirinkta užimtumo rūšis atveria daug gali
mybių - padėdama žmonėms ne tik ekonominiu, bet ir socialiniu
požiūriu.
Prisiminus Emanuelio Durkheimo XX a. pradžioje suformu
luotą „anomijos" (visuomenės susvetimėjimo) teoriją galima teig
ti, kad žmogaus poreikius atitinkantis užimtumas yra efektyviau
sia anomijos prevencijos formą. Tačiau XXI a. pradžioje reikia
ypatingai pabrėžti „poreikius atitinkantis užimtumas", o ne užim
tumas dėl užimtumo, kurio teigiamas vaidmuo ir patrauklumas
(ypač jaunimui) nuolat mažėja.

Šio skyriaus pabaigoje reikėtų pažymėti, kad nepaisant šimtų
tyrimų, kurie buvo atlikti DSTI mokslininkų per 20 Instituto veik
los metų, mūsų šalyje lieka daug neatsakytų klausimų ir labai daug
neišspręstų problemų. Kaip jau minėjome 4 skyriuje ir apie ką
bylojo 2008-2010 metų pokyčiai pasaulio ekonomikoje, ateityje
vis sunkiau bus užtikrinti gyventojams efektyvų užimtumą. Todėl
Lietuvoje būtina stiprinti šioje srityje dirbančių mokslininkų ben
dradarbiavimą. Tačiau dar labiau reikia stiprinti ir plėtoti mokslo
ir valstybės valdymo institucijų bendradarbiavimą, kuris, mūsų
nuomone, nuo 2008 m. labai sumažėjo. Puiki perspektyva tokiam
bendradarbiavimui gali būti rengiama strategija „Lietuva 2030".

IŠVADOS
1) Per 1990-2010 metus Lietuva padarė milžinišką šuolį nuo
planinio darbo išteklių valdymo iki vieningos ES užimtumo stra
tegijos įgyvendinimo. Sukurta atitinkama teisinė aplinka, įsteigtos
ir funkcionuoja atitinkamos darbo rinkos politikos įgyvendinimo
institucijos. Tačiau Lietuvoje nepavyko plačiau integruoti darbo
rinkos politikos tikslų į skirtingų Vyriausybės institucijų vykdomą
veiklą, todėl susidaro nuomonė, kad užimtumas nėra prioritetinis
valstybės politikos tikslas.
Tad ateityje Lietuvoje plėtojant tyrimus šioje srityje tikslinga
būtų pirmiausia atlikti kompleksinį sisteminį darbo vietų būklės
bei dinamikos vertinimą. Didelę mokslinę bei praktinę naudą tu
rėtų kompleksinis ilgalaikis tyrimas, kuris įgalintų parengti šalies
žmogiškųjų išteklių strateginio valdymo post-modernioje visuo
menėje modelį ir leistų harmoningai suderinti darbo jėgos porei
kių mažėjimo tendenciją su visiško užimtumo užtikrinimo sąlyga.
Atitinkamai būtina plėtoti darbo išteklių valdymo bei darbo
rinkos politikos priemonių efektyvumo tyrimus, apimant moksli
nio pažinimo įrankiais naujai besiformuojančią darbo aplinką, pa
dedant rinkos dalyviams labiau suprasti savo įtaką darbo išteklių
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panaudojimo procesui. Naujai, mūsų nuomone, turėtų būti žvel
giama ir j ekonomikos globalizacijos procesą, ypač 2007-2008
metais prasidėjusios ekonominės krizės šviesoje. Nežiūrint politi
nių nuostatų, mokslinių priemonių pagalba tikslinga įvertinti naci
onalinių ekonominių bei socialinių tikslų pasikeitimą ekonomikos
globalizavimo sąlygomis. Šioje tematikoje naudingi būtų palygi
namieji (benchmarking) tyrimai, kurie leistų objektyviai įvertinti
laimėjimų bei praradimų balansą, kas sudarytų sąlygas geriau su
vokti vykstančius procesus ir numatyti priemones efektyvesniam
jų reguliavimui/valdymui.
Sparčiai reikėtų plėtoti šiuolaikinius žmogiškųjų išteklių val
dymo įmonės lygmenyje tyrimus, ieškant priemonių skatinti dar
buotojų darbo motyvaciją bei kūrybiškumą. Šiuose tyrimuose
ypatingą dėmesį reikėtų skirti jų pritaikomumui bei tyrimų rezul
tatų sklaidai darbdavių bei verslo visuomenėje.
Kadangi žmogaus pasitenkinimas gyvenimo visuma vis labiau
lemia jo ekonominį aktyvumą bei darbo rezultatus, Lietuvoje tiks
linga pradėti tarpdisciplininius subjektyvios gerovės tyrimus, ku
rių rezultatai turėtų būti naudojami bendrojo lavinimo bei profesi
nio rengimo (plačiąja prasme) sistemoje, formuojant atitinkamas
vertybes bei bendrąsias kompetencijas.
2)Viltys, jog informacijos technologijų plėtra sukurs koky
biškesnę visuomenę, kurioje lygių galimybių bei universalaus
prieinamumo prie informacijos technologijų pagalba socialinė
diferenciacija ryškiai sumažės, nepasitvirtina. Realybėje šios gali
mybės skirtingiems socialiniams sluoksniams nebuvo ir nėra vie
nodos priklausomai nuo išsilavinimo, ekonominės bei finansinės
padėties. Galima teigti, kad šios technologijos ženkliai padidino
kapitalo vertę ir galią darbo jėgos atžvilgiu. Nežiūrint aktyvių gy
ventojų migracijos procesų, darbo jėga išlieka lokali ir vis labiau
priklausoma nuo dinamiško globalaus kapitalo.

3)Valstybė, veikiama ekonomikos globalizacijos proceso pra84

randa vis daugiau savo finansinių ir ekonominių galių, tad jos so
cialinių programų vykdymas tampa vis sunkesnis. Empiriniai ty
rimai patvirtina, kad informacinės-komunikacinės technologijos,

didžiausią naudą suteikdamos globaliam ekonominiam elitui, tapo
didėjančios socialinės atskirties ir augančios poliarizacijos prie
žastimi. Tokioje situacijoje, socialinis dialogas tampa pagrindine
priemone, kuri ne tik gali užtikrinti harmoningus kapitalo ir darbo
santykius, bet ir garantuoti stabilią ūkio bei žmogaus socialinę rai
dą. Post-modernioje visuomenėje, kai auga intelektualinio darbo

bei kūrybinių sprendimų vertė, hipotetiškai mažėja kapitalo ir dar
bo priešprieša. Tad galima teigti, jog socialinio dialogo raida yra
natūralus industrinių santykių harmonizavimo būdas.
4)Per 1990-2008 metus Lietuvoje nuolat didėja užimtumo
lankstumas ir socialinis saugumas. Todėl galima teigti, kad už
imtumo garantijos judėjo nuo darbo vietos (planinės ekonomikos
laikotarpio pasiekimas) prie užimtumo saugumo, kas atitiko Lisa
bonos užimtumo strategijos nuostatas. Tačiau 2008 metų ekono

minis nuosmukis parodė, kad socialinis solidarumas ir socialinių
partnerių bendradarbiavimas nėra Lietuvoje dominuojantis darbo
išteklių valdymo principas. Prasidėjęs ekonominis nestabilumo
laikotarpis parodė, kad atitinkamo suvokimo ir pasitikėjimo trūks
ta ne tik įmonių lygmenyje, bet ir nacionaliniame valstybės valdy
mo lygmenyje. Todėl galima teigti, kad ateityje darbo rinkos bei
gyventojų užimtumo valdymas gali būti nepakankamai efektyvus.
Tai ne tik mažins nacionalinių žmogiškųjų išteklių panaudojimo
efektyvumą (Lietuvoje jau ilgą laiką vienas iš aukščiausių ES eko
nominio neaktyvumo lygių), bet ir didins pajamų diferenciaciją,
ji - socialinę įtampą ir mažins šalies ekonomines perspektyvas
(pvz., per įsidarbinimo Lietuvoje nepatrauklumą).
5)Pagal ES šalių ekonomės raidos bei gerovės užtikrinimo pa
siekimus 2000-2008 m. bei 2008 m. krizės suvaldymo rezultatus
Vokietijoje, Austrijoje, Olandijoje, Skandinavijos šalyse galima
teigti, kad socialinis solidarumas (employment friendly econo85

my), socialinių partnerių bendradarbiavimas bei kryptingas flaacurity principų įgyvendinimas yra efektyvi darbo išteklių pasiūlos
ir paklausos harmonizavimo priemonių sistema.

Todėl Lietuvoje plėtojant tyrimus šioje srityje reikėtų daugiau
dėmesio skirti socialinio solidarumo ekonomikos privalumų įver
tinimui bei paieškai efektyvių sprendimų, kurie leistų plačiau tai
kyti šiuos principus Lietuvos darbo išteklių valdymo praktikoje. Ir
mokslinę, ir praktinę naudą turėtų tarpdisciplininiai darbdavių ir
darbuotojų tyrimai, kurie panaudojant psichologinius tyrimų me
todus bandytų įvertinti, kodėl Lietuvoje taip sunkiai įgyvendina
mi solidarios ekonomikos principai, kiek tai lemia subjektyvūs, o
kiek - objektyvūs veiksniai. Atsakymai į šiuos klausimus leistų
efektyviau valdyti žmogiškuosius išteklius ir įmonių, ir nacionali
niame lygmenyje.
Vertėtų daugiau dėmesio skirti įmonių socialinės atsakomybės
(CSR) tyrimams bei šios gamybinės ir vadybinės praktikos plė
trai mūsų šalyje. Įmonių socialinė atsakomybė atveria milžiniškas
perspektyvas darbo išteklių valdyme bei užtikrina ekonominės ir
socialinės raidos stabilumą. Mūsų šalyje reikėtų bent teoriniame
lygmenyje adaptuoti geriausią įmonių socialinės atsakomybės pa
saulio šalių praktiką ir pradėti sistemingai dėstyti visose aukšto
siose mokyklose. Tai sudarytų pagrindą Lietuvoje formuoti naują
ir labai reikalingą įmonių (verslo) socialinės atsakomybės kultūrą.
Tai tas atvejis, kai mokslas privalo padėti verslui pasinaudoti šia
praktika.

Daugiau dėmesio reikėtų skirti ir neoficialios ekonomikos ty
rimams. Neoficiali ekonomika iškreipia darbo išteklių valdymą,
sumažina žmogiškųjų išteklių panaudojimą bei harmoningą visuo
menės raidą.

Toliau reikėtų plėtoti skirtingų gyventojų grupių ekonominio
aktyvumo didinimo galimybių tyrimus. Ypač naudinga būtų de
rinti tokius tyrimus su Lietuvos darbo biržos, Ūkio ministerijos ar
atskirų savivaldybių įgyvendinamomis priemonėmis.

6) 20 DSTI veiklos metų leidžia teigti, kad darbo, gyventojų
užimtumo ir darbo rinkos politikos tyrimai Lietuvoje pasiekė gana
aukštą lygį. Instituto mokslininkų parengtos publikacijos (2 prie
das), atlikti tyrimai (3 priedas) bei apgintos daktaro disertacijos (4
priedas) liudija, kad Lietuvoje yra pakankamos sąlygos efektyviai
vykdyti šios sferos socialinių mokslų tyrimus. Belieka tikėtis, kad
per ateinančius 20 metų Instituto mokslininkų pasiekimai bus ne
mažiau įspūdingi, o svarbiausia, bus dar labiau panaudojami prii
mant atitinkamus sprendimus valstybės valdymo srityje.
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LABOUR, EMPLOYMENT AND LABOUR MARKET PO-

LICY RESEARCH IN LITHUANIAN DEVELOPMENT
CONTEXT
Summary

This article aims to discuss briefly the researches of Institute
of Labour and Sočiai Research (ILSR) conducted in 1990-2010
in the field of labour, employment and labour market policy, and
to disclose the labour market and human resources development
patterns that influence the country's overall economic and sočiai
development.
The independence restoration encouraged political and sočiai
changes that influenced new economic development opportunities
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and substantially changed the functioning of labour market. However, Lithuania, likę other market economies, in the end of XX cen-

tury faced with the end of industrial economic development phase
and the phenomenon of information society formation, which also

highly infiuenced labour, employment and labour market policy
transformation. This article attempts to briefly discuss and assess

how these processes infiuenced the different population groups,
labour relations and human resource management mechanisms in

Lithuania. Briefly discussed the globai labour market trends and
their development prospects.

The article consists of four chapters. First chapter briefly
discusses the employment and Lithuanian labour market policy
changes in the periof 1990-2011, presents the results of conducted
researches, describes the active labour market policies, sočiai dialogue and migration. In the second chapter we discuss employ
ment relations and labour law changes and their impact on the
processes of employment. The third section discusses the issues of

the different population groups (disabled, youth, older people and
ethnic minorities) situation in the Lithuanian labour market. The
widest is the fourth article chapter, vvhich discusses new trends of
economic and labour market deveiopments.
The article makes a general conclusion, that in the information
society is more and more diffi cult to ensure effective population
employment, therefore it is necessary to find new and unique solu-

tions to the harmonious matching of labour supply and demand, to
develop the corporate sočiai responsibility and in the long term to
ensure sustainable sočiai development.

GYVENTOJŲ PAJAMOS IR JŲ NELYGYBE
LIETUVOJE
Doc. dr. Inga BLAŽIENĖ
Darbo ir socialinių tyrimų institutas
Dr. Rasa ZABARAUSKAITĖ
Darbo ir socialinių tyrimų institutas
Straipsnyje nagrinėjami gyventojų pajamų bei pajamų nely
gybės klausimai. Pirmiausia aptariama pajamų samprata, pa

grindiniai pajamas charakterizuojantys rodikliai bei jų struktūrą
lemiantys veiksniai. Vėliau analizuojami skirtingi gyventojų paja
mų diferenciacijos aspektai (diferenciaciją skatinantys veiksniai,
ekonominės diferenciacijos matavimo rodikliai ir kt.) bei nagrinė
jama, kaip kito gyventojų pajamų lygis ir jų pasiskirstymas 2000
— 2009 metais Lietuvoje.
Statistinių rodiklių analizė parodė, jog nepaisant gana spar
taus gyventojų pajamų augimo tiriamu laikotarpiu, metinės gy
ventojų pajamos Lietuvoje išlieka vienos žemiausių ES. Maža to,

nelygybės rodikliai Lietuvoje yra vieni didžiausių ES šalių tarpe.
Tokią situaciją daugiausia nulėmė tai, jog per pastarąjį dešim
tmetį turtingiausiojo gyventojų sluoksnio pajamos Lietuvoje augo
greičiau nei skurdžiausiojo gyventojų sluoksnio.

ĮVADAS
Pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje vykę socialiniai ir ekonominiai
procesai bei šalyje vykdoma socialinė ekonominė politika tiesio
giai darė įtaką gyventojų pajamų formavimosi ir jų vystymosi
ypatumams. Gyventojų pajamos - sudėtinga ir daugialypė eko
nominė kategorija, kuri ne tik parodo šalies socialinės bei ekono-
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minės plėtros lygį, bet ir yra vienas iš svarbių visuomenės raidą
charakterizuojančių rodiklių.
Pagrindinis šio straipsio tikslas — išnagrinėti gyventojų pajamų
lygio bei nelygybės rodiklių dinamiką 2000-2009 metais Lietu
voje. Pirmojoje straipsnio dalyje nagrinėjama pajamų samprata,
pagrindiniai pajamas charakterizuojantys rodikliai bei jų struktūrą
lemiantys veiksniai. Antrojoje straipsnio dalyje analizuojami skir
tingi gyventojų pajamų nelygybės aspektai (nelygybę skatinantys
veiksniai, nelygybės matavimo rodikliai ir kt.) bei nagrinėjama,
kaip kito gyventojų pajamų lygis ir jų diferenciacija 2000-2009
metais Lietuvoje.

Darbe taikomi mokslinės literatūros šaltinių analizės bei api
bendrinimo (indukcijos, dedukcijos) metodai, lyginamieji ir ana
litiniai grupavimai bei palyginamoji analizė. Atliekant sisteminę
pajamų bei pajamų nelygybės rodiklių analizę, darbe naudojami
Lietuvos statistikos departamento tyrimų (namų ūkių biudžetų ty
rimų, darbo jėgos tyrimų, gyventojų pajamų ir gyvenimo sąlygų
tyrimų) duomenys, taip pat - tarptautinių organizacijų („Eurostat", EBPO ir kt.) statistiniai duomenys.

Reikia pažymėti, kad ekonominėje literatūroje, apibūdinant
gyventojų pajamų pasiskirstymo netolygumą, paprastai naudoja
mos dvi - pajamų diferenciacijos ir pajamų nelygybės - sąvokos.

Nors teoriniame lygmenyje šios sąvokos ir skiriasi iš esmės - pa
jamų nelygybė išreiškia skirtumus tarp dviejų visais atžvilgiais
identiškų individų (turinčių tokius pačius išteklius, poreikius bei
prioritetus) pajamų, tuo tarpu pajamų diferenciacija tiesiog reiškia
skirtumus tarp dviejų (dažnai skirtingų) individų pajamų, prakti
koje labai sunku, jei išvis įmanoma, nubrėžti aiškią ribą taip pa
jamų diferenciacijos ir nelygybės. Šiame straipsnyje abu šie paja
mų pasiskirstymo netolygumą atskleidžiantys terminai naudojami
kaip sinonimai.

1. GYVENTOJŲ PAJAMŲ ESMĖ, STRUKTŪRA IR LYGIS
/./. Gyventojų pajamų esmė bei samprata
Gyventojų pajamų, kaip ir bet kurios ekonominės kategorijos,
esmė yra objektyvi, nulemta jų prigimties, pasireiškiančios per
funkcinę gyventojų pajamų paskirtį.
Dabartiniame visuomenės socialinio ekonominio išsivystymo
etape gyventojų pajamų objektyvumą individo lygmenyje lemia
dvi jų atliekamos bazinės funkcijos - asmeninio vartojimo funkci
ja bei kaupimo funkcija. Šias funkcijas lemia objektyvi gyventojų
asmeninių poreikių patenkinimo būtinybė (Blažienė, 2002).
Gyventojų pajamų atliekamą vartojimo funkciją galima api
brėžti kaip ekonominių gėrybių vartojimą trumpu laikotarpiu, sie
kiant patenkinti einamuosius asmeninius poreikius. Kalbant apie
gyventojų pajamas, trumpas laikotarpis gali būti apibrėžiamas
kaip laikotarpis tarp dviejų reguliaraus pobūdžio įplaukų.
1 schema

Gyventojų pajamų funkcijų
ir asmeninių poreikių patenkinimo sąryšis"

Gyventojų pajamų atliekama kaupimo funkcija reiškia, kad
dalis gyventojų pajamų nėra išleidžiama einamajam vartojimui
2 Schema sudaryta remiantis Blažienė I. Gyventojų pajamos irjų normalizavimas
Lietuvoje. Daktaro disertacija, 2002.

trumpu laikotarpiu, bet perkeliama į sekančius laikotarpius fizinio
arba finansinio turto forma. Kaupimo paskirtis - individų būsimų
arba perspektyvinių asmeninių poreikių patenkinimas bei ekono
minio saugumo užtikrinimas ateityje.
Iš esmės gyventojų poreikiai yra varomoji rinkos ekonomikos
jėga: iš vienos pusės, siekdami patenkinti savo poreikius individai
šiam tikslui naudoja (galimai racionaliau) turimus išteklius, iš kitos
-savo asmeninius poreikius jie išreiškia per mokią paklausą tam
tikroms prekėms, tuo pačiu skatindami ir ekonomikos vystymąsi.
Jungiančioji gyventojų asmeninių ekonominių poreikių ir jų paten
kinimo grandis yra pajamos, optimaliai užtikrinančios gyventojų
poreikių patenkinimą.
Vienas iš šiuolaikinės gyventojų pajamų pasiskirstymo teorijos
klasikų anglų ekonomistas A. B. Atkinsonas pateikia tokį gyven
tojų pajamų apibrėžimą: „Tam tikro laikotarpio individo pajamos
—tai pinigų suma, kurią jis galėtų išleisti nesumažindamas savo
turto vertės" (Atkinson, 1983). Šiame apibrėžime svarbus žodis
galėtų - individo pajamos išauga, jei jis potencialiai gali vartoti
daugiau, visiškai nepriklausomai nuo to, ar jis faktiškai vartoja
daugiau. Laikoma, kad pastarasis apibrėžimas iš esmės identiš
kas kitam, klasikiniu laikomam vadinamajam Haig-Simons api
brėžimui, kuris buvo suformuluotas dar 1938 metais: „Asmeninės

pajamos apibrėžiamos kaip 1) teisių į vartojimą, kuriomis buvo
pasinaudota, rinkos vertės ir 2) individo turto vertės pokyčio per
tam tikrą laikotarpį aritmetinė suma" (Simons, 1938). Laikoma,
kad šis apibrėžimas iš vienos pusės turi praktinį pritaikymą (gali
būti naudojamas praktikoje skaičiuojant pajamas), iš kitos - yra
teorinis, kadangi apima visą eilę pajamų, kurių neapima įprasti
niai praktikoje naudojami apibrėžimai. Laikantis pastarojo apibrė
žimo, asmeninių gyventojų pajamų rodiklis, be įprastų piniginių ir
natūrinių pajamų, taip pat turėtų apimti tokias pajamų kategorijas

kaip neapskaitomos pajamos iš darbo23, pajamos gautos ne rinkos
prekių forma24, sąlyginė renta ir kt. (Blažienė, 2002).
Kitas anglų ekonomistas N. Barras naudoja pilnųjų pajamų
sampratą, jas apibrėždamas taip: „Pilnąsias individo pajamas su
daro nauda, gaunama iš viso individo turimo turto, t.y. jas suda

ro piniginės pajamos ir visos nepiniginių pajamų formos" (Barr,

1993):

kur: YF- pilnosios individo pajamos, Y - visos piniginės in
divido pajamos, YN - visos nepiniginės (natūrinės) individo paja
mos. Laikantis šio apibrėžimo, piniginėms pajamoms priskirtinos
iš visų Šaltinių individo gaunamos piniginės pajamos, nepiniginėms pajamoms — tiek natūrinės pajamos, kurios gali būti įvertin
tos ir išreikštos pinigais, tiek ir tos, kurių pinigais įvertinti faktiškai
neįmanoma (pavyzdžiui, pasitenkinimas darbu ar laisvalaikiu).
Labai dažnai kalbant apie gyventojų pajamas, jos suprantamos
tiesiog kaip atskirų jų rūšių - darbo užmokesčio, verslo pajamų,
rentos, palūkanų bei valstybės transferinių išmokų - suma ir
kiekviena šių rūšių yra analizuojama atskirai.
23Neapskaitomos pajamos iš darbo (Non-pecuniary benefits from work). Šios
pajamos apima su darbu susijusių prekių vartojimą. Tuo atveju, kai šias
pajamas galima įvertinti rinkos kainomis, tai atlikti nėra sudėtinga (pavyzdžiui,
naudojimasis tarnybiniu automobiliu su vairuotoju). Tačiau sunkumai kyla, kai
šių pajamų negalima įvertinti rinkos kainomis arba kuomet šios pajamos yra
tam tikras darbo ir laisvalaikio mišinys: ar kelionė į užsienį verslo reikalais
yra grynai darbas, ar tam tikras poilsis, ar vieno ir kito mišinys? Kaip galima
įvertinti tokios kelionės teikiamą pasitenkinimą? Kitas tokių sunkumų
pavyzd^s galėtų būti pasitenkinimas darbu, kurį išmatuoti taip pat yra labai
sunku. Šios ir panašios pajamos yra „teisių vartoti" (žr. apibrėžimą) dalis ir
todėl patenka į Haig-Simonso apibrėžimą (Barr, 1993) .
24Pajamos gautos ne rinkos prekių forma (Income in the fortn of non-market
goods). Tai prekės ir paslaugos, kurias pagamina ar atlieka namų ūkio nariai
(pvz., savo buto remontas, maisto gaminimas, skalbimas ir pan.). Šiai pajamų
kategorijai taip pat priskiriamas naudojimasis laisvalaikiu, kurio vertė yra
prilyginama uždarbiui, kurį individas praranda nedirbdamas (Barr, 1993) .

1.2. Gyventojų pajamų struktūra bei ją lemiantys veiksniai
Rinkos ūkyje gyventojų pajamų struktūrą pirmiausia lemia a)
sritys, iš kurių gali būti gaunamos pajamos bei b) konkretūs pa
jamų šaltiniai kiekvienoje srityje. Pagal pajamų gavimo principą
galima išskirti tris pagrindines sritis, iš kurių gaunamos individo
pajamos - rinką, perskirstymo sistemą ir visuomenės narių para
mą (žr. 2 schemą).
2 schema
Sritys, iš kurių gaunamos gyventojų pajamos15
Rinka

Visuomenės narių parama

Rinkoje gyventojų pajamų, kaip ir pajamų apskritai, šaltiniais
yra gyventojų turimi ištekliai - fizinis ir finansinis turtas bei žmo
giškasis kapitalas. Fizinį turtą sudaro nekilnojamasis gyventojų
turtas bei ilgo vartojimo prekės (automobiliai, paveikslai ir t.t.),
finansinį turtą sudaro akcijos, valstybės vertybiniai popieriai ir
banko sąskaitos. Žmogiškasis kapitalas - tai mokymusi ir prakti
niu patyrimu sukauptos žinios bei meistriškumas.

Perskirstymas susijęs su tam tikrais valstybės įsipareigojimais
ir apima gyventojų pajamas, gaunamas iš socialinės apsaugos sis

temos plačiąja prasme bei natūrinius valstybės transferus. Taigi, iš
šios srities individas gali gauti pajamas ir nepanaudodamas (eina25 Sudaryta autorių

97

muoju laikotarpiu) jokio kapitalo, tiesiog jis turi atitikti tam tikras
reikalavimus ar patekti į tam tikrą gyventojų kategoriją.
Visuomenės narių paramą taip pat galima būtų priskirti per
skirstymui, tačiau nuo minėtos srities ji skiriasi tuo, jog nėra susi
jusi su valstybės įsipareigojimais. Tai - savanoriška šeimos narių,
draugų, giminių, nevyriausybinių organizacijų parama.
Dabartiniame visuomenės socialinio ekonominio išsivystymo
etape tokios gyventojų pajamų struktūros objektyvumą lemia dvi
bazinės jų atliekamos funkcijos — ekonominio efektyvumo funk
cija bei socialinio teisingumo funkcija. Šias funkcijas diktuoja ob
jektyvi ekonominė logika bei socialinio teisingumo (tiek vertika
laus, tiek horizontalaus) siekis.
Rinkos pajamas formuoja objektyvi ekonominė logika, ska
tinanti siekti ekonominio efektyvumo. Ši logika pasireiškia per
privačią individų, turinčių ekonominių išteklių ir siekiančių op
timalaus jų panaudojimo, iniciatyvą, kurią savo ruožtu lemia
jau minėta objektyvi asmeninių gyventojų poreikių patenkinimo
būtinybė.
Situacija, apibrėžiama kaip rinkos trūkumai, lemia ir per
skirstymo sistemos egzistavimo objektyvumą: perskirstymas vyk
domas siekiant maksimizuoti visų visuomenės narių (t.y. bendrą

visuomenės) gerovę. Pajamų perskirstymą galima apibrėžti kaip
procesą, kurio metu keičiamas visuomenėje egzistuojantis pajamų
pasiskirstymo modelis (Blažienė, 2002). Apmokestinimo sistema
drauge su valstybės gerovės programomis remia neturtinges-

nius namų ūkius turtingesnių ūkių sąskaita, pajamų perskirsty
mo tikslai yra daugiau socialiniai nei ekonominiai (Ekonomikos
terminų žodynas, 1997): tie visuomenės nariai, kurie dėl vienų
ar kitų priežasčių tam tikru savo gyvenimo tarpsniu nedisponuo

ja paklausą turinčiais ištekliais ar turtu, vis viena turi patenkinti
būtiniausius asmeninius poreikius - čia įsikiša valstybė, kurios

pareiga ne tik užtikrinti minimalius pajamų, bet ir maisto, sveika
tos, būsto ir išsilavinimo standartus, garantuojamus kiekvienam
valstybės piliečiui, kaip jo politinė teisė (Wilensky, 1997). Per
skirstymo sistema organizuojama remiantis draudimo principu,

kurio pagrindinė paskirtis — buvusio socialinio statuso išlaikymas,
socialinė parama bei natūriniai valstybės transferai. Visos per
skirstymo sistemos visų pirma grindžiamos socialinio teisingumo
siekiu, tačiau neabejotinai agreguoja savyje ir ekonominio efekty
vumo siekį.
Visuomenės

narių

savitarpio paramos

objektyvumas

grindžiamas ne ekonomine, bet bendražmogiškąja logika, todėl
detaliau jos neanalizuosime. Tiriant gyventojų pajamas tokia para
ma svarbi tik kaip daranti įtaką bendram pajamų lygiui, struktūrai
bei diferenciacijai.
1.3. Gyventojų pajamų lygis ir jo rodikliai
Gyventojų pajamų lygis - viena svarbiausių šalies gyvento
jų pajamas apibūdinančių kategorijų. Jis priklauso nuo daugelio
veiksnių: bendro šalies ekonominio išsivystymo, priimtos ūkio
raidos koncepcijos, gyventojų turimo fizinio ir finansinio turto bei
žmogiškojo kapitalo, jo kainos, darbo našumo, socialinės apsau
gos sistemos plačiąja prasme ir kt.
Visus gyventojų pajamų lygį lemiančius veiksnius galima su
skirstyti į 1) nepriklausančius nuo paties individo — bendra eko
nominė, socialinė, demografinė, geografinė šalies padėtis ir 2)
betarpiškai susijusius su pačiu individu: socialinius-ekonominius
- pagrindinis pajamų šaltinis, išsilavinimas, užimtumas, turtas;

demografinius - namų ūkio dydis ir sudėtis, jo narių amžius, lytis;
geografinius - gyvenamoji vieta ir kt. Pačia bendriausia prasme
individo pajamų priklausomybę nuo minėtų veiksnių išreiškia to
liau pateikiama schema (žr. 3 schemą).

3 schema
Individo pajamų lygi lemiantys veiksniai26

Ekonominiai
veiksniai

Socialiniai
veiksniai

PAJAMOS

>;

Demografiniai
veiksniai

Geografiniai
veiksniai

Modeliuojant šioje schemoje esančius veiksnius pagal jų lygį
(žemas-^vidutinis-^aukštas), gaunamos skirtingo lygio pajamos.

Apibrėžiant gyventojų pajamų lygį, bendriausiu atveju jis nu
sakomas vidutiniu disponuojamų pajamų27 lygiu šalyje, tenkančiu
vienam namų ūkio nariui per mėnesį. Tačiau gali būti naudojami
ir kiti rodikliai.
Vidutinės gyventojų pajamos - abstraktus dydis, apskaičiuo-_ 1,^
jamas kaip aritmetinis vidurkis pagal formulę: x - 2-, x< , kur
xr X^ ... xn yra stebėjimų rezultatai, arba, jei vidurkis skaičiuoja1
mas pagal dažnių lentelę, pagal formulę: x = ~į

k
Z^xi 'fi, kur

V'w
f. žymi reikšmės x. dažnį, o k - skirtingų reikšmių skaičių.
6Sudaryta autorių
7Disponuojamos pajamos - tai likusi pajamų dalis, sumokėjus asmeninių
pajamų mokestį ir kitus mokesčius. Tai lėšos, kuriomis individas (Šeima) gali
laisvai disponuoti (išleisti vartojimui ar taupyti).
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Kartais vidutinių gyventojų pajamų lygio rodiklis netiksliai
atskleidžia vidutinį duomenų lygį dėl išsiskiriančių reikšmių, la
bai žymiai įtakojančių vidurkį ir todėl iškreipiančių bendrą vaiz
dą. Tokiu atveju gali būti naudojami kiti pajamų lygio rodikliai
— moda, mediana, percentiliai (kvartiliai, kvintiliai, deciliai).

Medianinės gyventojų pajamos arba tiesiog mediana yra struk
tūrinis vidurkis. Norint rasti mediana, pirmiausia reikia surūšiuoti
duomenis didėjimo tvarka. Rikiuotės vidurinis skaičius ir yra va
dinamas mediana. Jei duomenų turime lyginį skaičių, tai mediana
apibrėžiama kaip dviejų vidurinių skaičių vidurkis. Taigi mediana
rodo pajamas individo, kuris gyventojų, suskirstytų didėjimo tvar
ka pagal jų pajamų lygį, eilutę dalija į dvi lygias dalis.
Percentiliai - reikšmės, dalijančios rikiuotę į 100 lygių dalių.
Plačiausiai paplitę percentiliai - kvartiliai, dalijantys skaičių ri
kiuotę į 4 lygias dalis, kvintiliai - į 5 lygias dalis, deciliai - į 10
lygių dalių. Mediana taip pat yra percentilis, dalijantis skaičių ri
kiuotę į dvi lygias dalis.

2. GYVENTOJŲ PAJAMŲ DIFERENCIACIJA
IR JOS VERTINIMAS
2.1. Gyventojų pajamų nelygybės tyrimai
Gyventojų pajamų paskirstymo teorinius pagrindus sukūrė kla
sikinės mokyklos ekonomistai J.B.Say ir D.Ricardo. Jie išskyrė
funkcinį pajamų pasiskirstymą tarp gamybos veiksnių, kurių kie
kvienas jo savininkui duoda atitinkamą atlyginimą. Svarus indėlis
kuriant šiuolaikinę gyventojų pajamų paskirstymo, perskirstymo
ir nelygybės teoriją priklauso ekonomistams A. B. Atkinsonui, F.

Bourguignonui, P. Gottschalkui, P. J. Lambertui, L. Rainvvateriui,
T. Smeedingui ir kt. Nuo 2000 m. vis dažniau pradėti nagrinė

ti ir kiti su gyventojų pajamų nelygybe susiję aspektai - pajamų
vaidmuo gerovės ekonomikoje - šiuos aspektus plačiai tyrinėjo
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mokslininkai N. Barras, D. Mitchellas, H. L. Wilensky, Bour-

guignonas, Collinsas ir kt. Valstybės vaidmenį ekonomikoje ir pa
jamų apmokestinimą savo mokslo darbuose nagrinėjo mokslinin
kai W. Breitas, M. Feldsteinas, T. Ihori, J. E. Stiglitzas, kt.

Lietuvoje dažniausiai gyventojų pajamos yra analizuojamos,
kaip vienas svarbiausių gyvenimo lygio ar skurdo rodiklių - šie
klausimai analizuojami D. Juškienės, R. Lazutkos, A. Šileikos,

I. Blažienės, A. Misiūno darbuose. Gyventojų pajamų kaip pagrin
dinio individo asmeninių poreikių patenkinimo šaltinio problema
tika nagrinėjama V. Vitunskienės, R. Lazutkos. A. Šileikos mokslo

darbuose. Taip pat nemažai dėmesio Lietuvos mokslininkų tarpe
susilaukia ir pajamų nelygybės problema -ją savo darbuose pla
čiau nagrinėja mokslininkai I. Blažienė, R. Lazutka, D. Skučienė,
V. Lisauskaitė ir kt.

Susidomėjimas pajamų nelygybės problematika kyla iš jos
daromos įtakos įvairiems socialiniams bei ekonominiams proce
sams. Išskiriamos trys svarbiausios pajamų nelygybės analizės
kryptys: 1) sąryšis tarp ekonomikos augimo ir pajamų nelygybės,
2) sąryšis tarp pajamų nelygybės ir skurdo 3) pajamų nelygybės
įtaka tokiems socialiniams reiškiniams kaip nusikalstamumas,
sergamumas, mirtingumas ir pan. Lietuvoje, deja, tokie tyrimai
dar neįgauna reikiamo masto, atskirose visuomeninio gyvenimo

sferose kylančios problemos nėra siejamos su pajamų ar apskritai
gyvenimo lygio nelygybės augimu.
Iš esmės reikia pasakyti, jog visi šias problemas tiriantys auto
riai pasidalija į dvi grupes - vieni jų (J. Hinderakeris ir kt.) teigia,
kad pajamų nelygybė daro teigiamą įtaką minėtiems procesams,
kiti (D. Rodrikas, A.Alesina ir kt.) — neigiamą. Autorių nuomone,

ne visai teisūs ir vieni, ir kiti, nes pajamų nelygybė tiek ekonomi
niu, tiek socialiniu požiūriu dažnai yra vertintina dvejopai.

Ekonominiu požiūriu pajamų diferenciacija yra teigiamas reiš
kinys, nes už skirtingas pastangas yra atlyginama skirtingai - vi-

suomet laimi tas gamintojas, kuris, naudodamas ribotus išteklius,
geriausiai patenkina vartotojo poreikius. Siekiant patenkinti varto
tojo poreikius, nuolat keliamas jų gyvenimo lygis, taigi šia prasme
pajamų diferenciacija yra neatsiejama visuomenės gerovės kilimo
sąlyga. Antra vertus egzistuoja glaudus ryšys tarp pajamų lygio
bei vidutinio polinkio vartoti ir taupyti - turtingieji visuomenės
nariai didesnę savo pajamų dalį skiria taupymui, taigi - ir inves
ticijoms. Tai savo ruožtu skatina ekonomikos augimą bei techno

loginį progresą. Ekonomikos augimas yra viena iš skurdo elimi
navimo prielaidų - turtingesnė visuomenė gali geriau pasirūpinti
neturtingaisiais savo nariais.

Antra vertus, pernelyg didelė pajamų diferenciacija mažina
ekonomikos efektyvumą bei augimą. Daugelio šiuolaikinių eko
nomistų atlikti pajamų diferenciacijos ir ekonomikos augimo
priklausomybės tyrimai parodė, kad tarp šių reiškinių egzistuoja
atvirkščias ryšys (Rodrik, 1998; Persson, 1994; Alesina, 1994;
Stiglitz, 2010).
Vienas iš ekonominės nelygybės priešininkų yra JAV ekono
mistas Joseph E. Stiglitzas, 2001 m. gavęs Nobelio premiją ekono
mikos srityje. Mokslininko teigimu, nemažai politikos atstovų bei
ekonomistų teigia, jog svarbu ne tai, kaip pyragas yra padalijamas,
bet jo dydis. Joseph E. Stiglitzo požiūriu, šis argumantas yra ab
soliučiai neteisingas dėl kelių priežasčių. Pirma, auganti nelygybė
lemia galimybių mažėjimą daugeliui žemesnes pajamas gaunančių
visuomenės narių. Tai reiškia, jog yra neefektyviai išnaudojami
vieni iš vertingiausių mūsų disponuojamų išteklių - žmonės. Ant
ra, daugelis ekonominę nelygybę skatinančių politikos priemonių
(tokių kaip neefektyvus monopolijų valdymas ar tam tikrų inte
resų grupių rėmimas, pritaikant palankesnius mokesčių tarifus)
žymiai sumažina šalies ekonomikos efektyvumą. To pasėkoje, au

ganti ekonominė nelygybė sukuria naujas ūkio deformacijas, ku
rios dar labiau sumažina ekonomikos efektyvumą. Mokslininkas

pateikia pavyzdį, jog vis didesnė dalis talentingų jaunų žmonių
JAV renkasi finansų sektorių kaip savo karjeros perspektyvą, ma
tydami milžiniškus atlyginimus, mokamus šiame sektoriuje. Tuo
tarpu sektoriai, kurie efektyviai leistų padidinti šalies ekonomikos
produktyvumą bei tvarumą, pritraukia vis mažiau susidomėjimo.
Trečioji ir svarbiausioji priežastis, J. E. Stiglitzo nuomone, yra
tai, jog šiuolaikinė visuomenė reikalauja bendrų pastangų bei visų
visuomenės narių indėlio — investicijų į infrastruktūrą, švietimą,
technologijas. Kuo labiau turto požiūriu yra susiskaidžiusi visuo
menė, tuo labiau turtingieji vengia išleisti savo pinigus bendriems
visuomenės interesams. Turtingieji nepriklauso nuo vyriausybių
švietimo, sveikatos priežiūros ar socialinio saugumo programų -

jie gali šias paslaugas nusipirkti patys. Tokiu būdu turtingieji vis
labiau atitolsta nuo paprastų žmonių, prarasdami bet kokią empa-

tiją ar ryšį su visuomene (Stiglitz, 2010).
Socialiniu požiūriu aukšta gyventojų pajamų diferenciacija
vertinama neigiamai dėl didėjančio visuomenės išsisluoksniavimo, poliarizacijos, nevienalytiškumo, silpnos viduriniosios kla
sės, kuri turėtų būti socialinio, ekonominio, politinio visuomenės
stabilumo garantu, bei šių procesų pasėkoje atsirandančio žmonių
susvetimėjimo, priešiškumo, abejingumo ir panašių reiškinių.
Socialiniu požiūriu gyventojų pajamų diferenciacija vertinama
teigiamai dėl pasitenkinimo, kurį dirbantieji gauna aukštai ver
tinant jų pastangas bei darbo rezultatus, kas savo ruožtu skatina

vystyti įgimtus gabumus, geriau panaudoti turimus išteklius, siekti
aukštesnio išsilavinimo kaip aukštesnių pajamų šaltinio ir pan.
2.2. Pajamų nelygybės matavimas
Pajamų diferenciacijai matuoti gali būti naudojama visa eilė
rodiklių. Šiuos rodiklius galima apjungti į dvi sustambintas gru
pes: pirmoji apimtų santykinius pajamų diferenciacijos rodiklius
(percentilių (decilių, kvintilių, kvartilių) santykius, viršutinio

penktadalio bei kitus rodiklius), antroji - pajamų diferenciacijos
koeficientus (Gini koeficientą bei grafinę jo išraišką - Lorenco
kreivę, variacijos, koncentracijos ir diferenciacijos koeficientus).

Iš esmės kiekvienas šių rodiklių įvertina tam tikrą pajamų diferen
ciacijos aspektą - gyventojų pajamų, kaip visumos, diferenciaciją
ar tam tikros jos dalies dispersiją.
Pajamų nelygybės problemos esmei atskleisti bei statistineigrafinei analizei atlikti dažniausiai naudojama Lorenco kreivė. Ši
kreivė pavadinta jos autoriaus, amerikiečių statistiko ir ekonomis
to O.Lorenco vardu. Ji vaizduoja priklausomybę tarp namų ūkių

lyginamojo svorio ir pajamų, t.y. parodo, kokią dalį pajamų gauna
namų ūkiai, išdėstyti eilėje - nuo mažiausias pajamas gaunančių
iki labiausiai pasiturinčių namų ūkių.
Gini koeficientas yra dažniausiai naudojamas pajamų pasis
kirstymo netolygumo matas. Gini koeficientas apskaičiuojamas,
remiantis Lorenco kreive -jis įvertina plotą tarp Lorenco kreivės

ir absoliučios pajamų lygybės linijos. Didėjant pajamų pasiskirs
tymo netolygumui, Lorenco kreivė vis labiau tolsta nuo pajamų
lygybės linijos. Gini koeficientas apskaičiuojamas pagal formulę
(Dayton-Johnson, 1999):

10000 - ^^ (0>^+<!>,_,)
~

10000

čia: fj -namų ūkio narių konkrečių pajamų grupių lyginamieji
svoriai; <l>, - pajamų lyginamųjų svorių iki /-tosios grupės suma;
<J>,_[ - pajamų lyginamųjų svorių iki i -1 grupės suma.

Gini koeficientas kinta nuo 0 iki 1 (arba nuo 0 iki 100 proc).
Ekonomikos teorijoje pajamų pasiskirstymo netolygumas laiko
mas esminiu, kai Gini koeficiento reikšmė yra didesnė nei 0,30
arba 30%.

Taip pat neretai pajamų nelygybei įvertinti naudojami decilinis
bei kvintilinis pajamų diferenciacijos koeficientai.

Decilinis pajam^ diferenciacijos koeficientas atspindi santykį
tarp pajamų taško, atskiriančio 10% gyventojų su mažiausiomis
pajamomis ir priešingoje eilutės dalyje esančio taško, atskirian
čio 10% gyventojų su didžiausiomis pajamomis. Šis koeficientas
apskaičiuojamas kaip aukščiausiojo (dešimtojo) decilio ir žemiausiojo (pirmojo) decilio santykis.
Kvintilinis pajamų diferenciacijos koeficientas apskaičiuoja
mas kaip penktojo ir pirmojo kvintilio santykis. Kvintiliai skai
čiuojami į penkias lygias dalis dalijant eilutę, kurią sudaro tiriami
asmenys, išdėstyti didėjimo tvarka pagal ekvivalentinių dispo
nuojamųjų pajamų sąlyginiam asmeniui lygį. Pirmąjį penktadalį
(arba pirmąjį kvintilį), sudaro namų ūkiai, kurių narių ekvivalen
tinės disponuojamosios pajamos yra mažiausios, penktąjį - kurių
didžiausios.
Abiejų šių koeficientų reikšmės didėjimas byloja apie nelygy
bės didėjimą ir, priešingai, jų mažėjančios reikšmės rodo pajamų
išsilyginimo tendenciją.
Variacijos koeficientas - tai procentinis vidutinio kvadratinio
nuokrypio ir vidurkio santykis. Jis rodo požymio variacijos laips
nį. Kuo variacijos koeficientas mažesnis, tuo požymio variacija
mažesnė, ir atvirkščiai. Taigi, mažos pajamų variacijos koeficien
to reikšmės parodo, kad pajamos yra pasiskirsčiusios tolygiai, o
didesnės pajamų variacijos reikšmės byloja apie didesnį pajamų
pasiskirstymo netolygumą.
Atkinson indeksas yra vienas iš nedaugelio matų, pateikiančių
socialinės gerovės įvertinimą, paremtą socialinės gerovės funk

cija. Šiuo indeksu įvertinamos vadinamosios „teisingos vidutinės
pajamos", apibrėžiamos kaip pajamų vienam gyventojui lygis, ten
kinantis kiekvienam gyventojui ir leidžiantis išlaikyti bendrą gerovės
lygį tokį, kokį užtikrina tikrosios bendrai sukurtos pajamos. Atkin

son indeksas diskretiniu atveju yra apskaičiuojamas pagal formulę:
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čia: y i - pajamų dalis, kurią gauna i-toji grupė; n - pajamų
vidurkis; e — nelygybės antipatijos parametras; n — gyventojų
skaičius.
Parametras e įvertina visuomenės socialinio teisingumo suvo

kimą bei norą, kad pajamos būtų paskirstomos tolygiai. Šis para
metras gali kisti nuo 0 iki begalybės. Kuo didesnė e reikšmė, tuo
visuomenė labiau susirūpinusi pajamų nelygybe. Jeigu e = 0, paja
mų nelygybės nėra. Iš esmės

reikšmė kinta intervale nuo 0,5 iki

2. Kuo tolygiau pasiskirsčiusios tikrosios pajamos, tuo y^ yra arčiau
vidurkio u. ir tuo mažesnė Atkinson indekso reikšmė. Esant bet ko

kiam pajamų pasiskirstymui, šio indekso reikšmė kinta nuo 0 iki 1.
Theil indeksas (entropijos matas). Šį entropijos matą pasiūlė
mokslininkas H. Theilis. Jis išvedamas iš informacijos teorijoje
naudojamos entropijos sąvokos. Entropijos matas 7" yra apskai

čiuojamas pagal formulę:
7" = i>,[log(co,)-log(lH-r)]

čia: to, - pajamų, kurias gauna /-toji gyventojų grupė, dalis;

r - gyventojų grupių skaičius.
Theil indekso reikšmė kinta nuo 0 iki 1. Kuo ši reikšmė dides
nė, tuo netolygiau pasiskirsčiusios pajamos.
Hoover koeficientas. Dar šis koeficientas vadinamas Robin

Hood indeksu. Jis parodo didžiausią vertikalų atstumą tarp abso
liučios pajamų lygybės linijos ir Lorenc kreivės. Robin Hood in
deksas parodo kokią dalį visų vartojimo išlaidų pasiturintys namų
ūkiai turėtų perduoti namų ūkių nariams (kurių vartojimo išlaidos
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mažesnės už vidutines), kad jos pasiskirstytų tolygiai. Hoover ko
eficientas RH apskaičiuojamas pagal formule:

Dff -M

i

čia: fį -namų ūkių lyginamosios dalys; <J>; - kiekvienos namų
ūkių grupės piniginių pajamų lyginamosios dalys; r - namų ūkių
grupių skaičius.
Jeigu pajamos yra pasiskirsčiusios tolygiai, tai Hoover koefici
entas lygus 0. Kuo šis rodiklis didesnis, tuo didesnis pajamų pasis
kirstymo netolygumas.

Reikia pažymėti, jog Atkinson ir Theil indeksai bei Hoover
koeficientas yra gana sudėtingai interpretuojami, todėl retai nau
dojami pajamų nelygybės analizei.
2.3. Gyventojų pajamų nelygybės priežasčių vertinimas
Gyventojų pajamų diferenciacija - objektyvus, pajamų pasis
kirstymo netolygumo pasėkoje atsirandantis reiškinys. Pajamos
tarp individų pasiskirsto netolygiai dėl daugelio priežasčių — ne
vienodo individų turimo turto (fizinio ir finansinio turto bei žmo
giškojo kapitalo) bei jo paklausos skirtumų, demografinių (namų
ūkio dydis ir sudėtis, amžius) ir geografinių (regioninės ekono
mikos ypatumai, gamtinės ar klimato sąlygos) veiksnių, tiesiog
sėkmės ar atsitiktinumo.

Skirtinguose moksliniuose šaltiniuose dažniausiai išskiriami
šie pajamų nelygybę visuomenėje sąlygojantys veiksniai:
1) Fizinių ir protinių gebėjimų skirtumai. Šie skirtumai gali
būti įgimti ir įgyti, t.y. nulemti socialinės bei ekonominės
aplinkos. Jie tiesiogiai ar netiesiogiai lemia žmogaus kaip
ekonomikos subjekto vietą, jo apsisprendimą, galimybes
rasti ir dirbti vienokį ar kitokį darbą ir pan.

2)Investicijos į žmogiškąjį kapitalą. Sukauptas žmogiškasis
kapitalas yra svarbus individo pajamų ir užimtumo
perspektyvų veiksnys, o įgytos žinios ir gebėjimai lemia ne
tik didesnį darbo užmokestį, bet ir sudaro galimybes dirbti
patrauklesnį darbą, sumažina nedarbo riziką.

3)Darbo kiekis ir jo pobūdis. Pajamų skirtumus lemia
nevienodas žmonių požiūris į darbą, skirtinga darbo trukmė
bei jo specifika.
4)Disponuojamo turto nevienodumas. Didelę reikšmę pajamų
nelygybei turi sukaupto ir paveldėto turto skirtumai.
Sukauptą turtą gali papildyti paveldėtas šeimos turtas, kuris
dar labiau padidina turtinę nelygybę.
5)Rizika. Rizikingesnės santaupų investicijos dažnai duoda
didesnes pajamas negu bankų palūkanos, tačiau rizikingų
projektų investicijos gali būti ir nuostolingos.
Samuelsonas ir Nordhousas, analizuodami pajamų diferencia

cijos priežastis, dėmesį sukoncentruoja į dvi pagrindines pajamų
formas - darbo pajamas ir pajamas iš turto - ir kiekvienai iš jų
priskiria daug nelygybės formavimąsi sąlygojančių priežasčių. Šių
mokslininkų teigimu, darbo pajamos varijuoja dėl skirtingų gebė
jimų bei skirtingo darbo intensyvumo (tiek pastangų, tiek ir laiko
požiūriu). Taip pat darbo pajamų skirtumai atsiranda todėl, kad
vienose ekonominėse veiklose darbo užmokestis yra aukštesnis
nei kitose. Turto pajamos, šių mokslininkų nuomone, yra kur kas

netolygiau pasiskirsčiusios visuomenėje, visų pirma, dėl didžiu
lės turto nelygybės. Turtingųjų vaikai, paveldėję artimųjų turtą,
turi kur kas geresnes galimybes nei vidutinis šalies gyventojas.
Statistika rodo, kad tik labai mažą turto dalį JAV galima priskirti
gyvenimo ciklo santaupoms (angį. - life-cycle savings), tuo tarpu

didžioji dalis turto yra paveldima28.
Statistiniai duomenys rodo, kad pajamų nelygybė visame pa
saulyje per pastaruosius du dešimtmečius žymiai išaugo. Ekono28 http://www.mhhe.com/economics/samuelsonl7/sludents/summl9.mhtml

minio bendradarbiavimo ir plėtros organicazijos (EBPO) duome
nimis, su didesniu ar mažesniu pajamų nelygybės augimu šiuo
laikotarpiu susidūrė apie du trečdalius visų pasaulio šalių (vidu
tinis pajamų nelygybės padidėjimas, išreikštas Gini koeficientu,
sudarė apytiksliai 2 procentinius punktus). EPBO mokslininkai
kaip pagrindines išskiria šias ekonomine nelygybę paskatinusias
priežastis:
1)Gyventojų struktūros pokyčiai, susiję su augančiu vienišų
namų ūkių skaičiumi bendroje namų ūkių struktūroje.
2)Didėjantys atlyginimo už darbą skirtumai tarp pilną darbo
dieną dirbančių darbuotojų daugelyje EBPO šalių, kuriuos
paskatino globalizacijos procesai, technologiniai pokyčiai
bei darbo rinkos institucijų vykdoma politika.
3)Didėjantys netolygumai tarp pajamų iš kapitalo bei
savarankiškai dirbančių asmenų gaunamų pajamų.
4)Didėjantis gyventojų, dirbančių pagal trumpalaikes sutartis
bei nepilną darbo dieną, skaičius.
Galima teigti, jog per pastarąjį dešimtmetį vyravusius didelius
darbo užmokesčio netolygumus kurį laiką atsvėrė aukštas gyven
tojų užimtumo lygis. Tačiau ekonominės krizės akivaizdoje dau
gelyje pasaulio šalių užimtumo lygis (ypač - tarp žemesnį išsila
vinimą turinčių asmenų) gerokai sumažėjo, taip dar paaštrindamas
ekonominės nelygybės bei skurdo problemas.
Jungtinių Tautų socialinės plėtros tyrimų instituto (UNPJSD)
mokslininkų teigimu, ekonominės nelygybės didėjimui pasta
raisiais dešimtmečiais didelės įtakos turėjo (Combating poverty,

2010):
•finansų ir prekybos liberalizacija;

•stabilizavimo politika, nesuderinta su tinkama skurstančiųjų
apsauga;
•regresinių mokesčių režimai;
•darbo rinkos politikos priemonės, padidinusios neformalaus
ir nesaugaus užimtumo augimą.

Minėto instituto mokslininkai darbo rinkos struktūrą laiko bene
vienu svarbiausių ekonominę nelygybę paskatinti ar sumažin
ti galinčių veiksnių. Ekonominis augimas yra svarbus, tačiau jis
pats savaime nėra pakankamas ekonominei nelygybei sumažinti.
Užimtumas yra itin svarbus kanalas, per kurį papildomos ekono

mikos augimo metu sukauptos pajamos gali būti plačiai paskirsty
tos visuomenės nariams.

Ekonomisto J. E. Stiglitzo skaičiavimais, JAV 1% turtingiau
sių šalies gyventojų kasmet gauna beveik ketvirtadalį visos šalies
pajamų (Stiglitz, 2010). Jeigu matuotume disponuojamo turto
požiūriu, 1% turtingųjų rankose yra apie 40% viso šalies turto.
Tuo metu kai turtingųjų pajamos augo (per pastarąjį dešimtmetį
jų pajamų augimas sudarė apie 18%), vidutinės klasės gyventojų
pajamos mažėjo29.

Pasigirsta kalbų, jog gyventojų ekonominė nelygybė prisidėjo
ir prie 2008 m. JAV kilusios finansų krizės. Nobelio laureato Joseph Stiglitz teigimu, ekonominė nelygybė daugelyje šalių lėmė
tai, jog pinigai perėjo iš tų namų ūkių, kurie juos galėtų išleisti,
tiems namų ūkiams, kurie pinigų turi tiek daug, jog, kad ir kaip
besistengtų, negalėtų jų visų išleisti. Šis „likvidumo srautas", anot

jo, kartu su neapgalvotais sprendimais bei nepamatuota rizika ir
sukėlė finansinę krizę. Kiti gi mokslininkai, nesiryžta teigti, jog
ekonominė neygybė yra viena svarbiausių ekonomines krizes le
miančių priežasčių. 2010 m. mokslininkai Atkinson ir Morelli at
liko studiją, kurios metu siekė išsiaiškinti ryšį tarp ekonomikos
krizių ir nelygybės. Išanalizavę 25 šalis bei per pastarąjį šimtmetį
įvykusias ekonomines krizes, jie atrado 10 atvejų, kuomet prieš
prasidedant krizei, ekonominė nelygybė didėjo, ir 7 atvejus - kai
ekonominė nelygybė mažėjo. Taigi, jų nuomone, jeigu toks ryšys
ir egzistuoja, jis yra silpnas (Atkinson, 2010).
29 http://www.vanityfair.com/society/features/2011 /05/top-one-percent201105?currentPage=l

3. GYVENTOJŲ PAJAMŲ LYGIS IR DIFERENCIACIJA
2000-2009 METAIS LIETUVOJE
3.1. Vidutinių gyventojų pajamų lygio rodiklių dinamika
Lietuvoje
Prieš pradedant analizuoti ekonominės nelygybės dinamiką
Lietuvoje, pirmiausia verta išnagrinėti vidutinį gyventojų pajamų
lygį šalyje. Kaip rodo Lietuvos statistikos departamento atliekamo
Namų ūkių biudžetų tyrimo (NŪBT) duomenys, 2008 m. viduti
nės disponuojamosios pajamos vienam namų ūkio nariui per mė
nesį Lietuvoje sudarė 986,8 Lt (žr. 1 diagramą). Per 2000-2008 m.
laikotarpį vidutinės disponuojamos vienam namų ūkio nariui
tenkančios pajamos padidėjo apie 2,4 karto (arba 137 proc.).
Didžiausias pajamų šuolis pastebimas 2004-2008 m. laikotarpiu,
kai šalies ekonomika augo sparčiausiai - per pastarąjį laikotarpį
gyventojų pajamos padidėjo 2 kartus (arba 99,3 proc).
1 diagrama
BVP, tenkantis vienam gyventojui to meto kainomis, ir
vidutinės disponuojamos vienam namų ūkio nariui tenkančios

pajamos (Lt) 2000 - 2008 metų laikotarpiu Lietuvoje30

^000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
M

BVP, tenkantis vienam gyventojui to meto kainomis, Lt

—f— Vidutinės pajamos per mėnesj, Lt
' Diagrama sudaryta remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis.
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Nagrinėjant pajamų pasiskirstymą pagal namų ūkių gyvenamą
ją vietą matyti, jog didžiausias vidutines disponuojamas pajamas
2008 m. gavo didžiuosiuose Lietuvos miestuose gyvenantys namų

ūkiai (vienam tokiam namų ūkio nariui per mėnesį teko 1201 Lt).
Didžiuosiuose miestuose vieno namų ūkio nario piniginės dispo
nuojamosios pajamos 2008 m. buvo 1,4 karto didesnės nei kituose
miestuose ir 1,5 karto didesnės nei kaime. Per 2000-2008 m. lai
kotarpį atotrūkis tarp didžiųjų miestų ir kaimo namų ūkių pajamų
sumažėjo nuo 1,6 iki 1,5 karto, tuo tarpu tarp didžiųjų ir kitų mies
tų - padidėjo nuo 1,3 iki 1,4 karto.
2 diagrama
Vidutinės disponuojamosios pajamos vienam namų akio
nariui per mėnesį, Lt (Piniginės ir natūrinės)"
1400
1201
1200
1038,2
1000

552,6 589,9
40U

8 4 9^^ X04J. 88^,8
*^ii,2
60
3,9

8
?—
<1 1 ^70 4 356,4

407

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
^• Didieji miestai

—•—Kiti miestai

"•?—Kaimas

Nepaisant minėto pajamų augimo, 2008 m. metinės pajamos32

Lietuvoje, skaičiuojant pagal perkamosios galios standartą (PGS),
31Diagrama sudaryta remiantis Lietuvos statistikos departamento NŪBT duome
nimis.
32Pajamos apskaičiuotos namų ūkiui, susidedančiam iš dviejų visą darbo dieną
dirbančių suaugusių asmenų ir dviejų vaikų.

buvo vienos žemiausių ES. Jos sudarė 27,3 tūkst. ir buvo kiek di

desnės nei Bulgarijoje (17,9 tūkst.) ir Rumunijoje (22,3 tūkst.).
Didžiausios vidutinės metinės pajamos 2008 m. buvo užfiksuotos
Austrijoje (94,9 tūkst.) - jos 3,5 karto viršijo vidutines metines
pajamas Lietuvoje. Panašus pajamų lygis buvo užregistruotas ir
Belgijoje (94,1 tūkst.), Vokietijoje (92,4 tūkst.), Nyderlanduose
(89,3 tūkst.).
Gyventojų pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo (GPGST) duo
menimis, 2008 m. darbo pajamas kaip pagrindinį pajamų šaltinį
nurodė 64 proc. namų ūkių (59 proc. - pajamas iš samdomojo

darbo, 5 proc. - iš savarankiškos veiklos). Trečdalio (34%) namų
ūkių pagrindinis pragyvenimo lėšų šaltinis buvo socialinės išmo
kos (27 proc. — senatvės pensijos, 7 proc. — kitos socialinės išmo

kos) (žr. 3 diagramą).
3 diagrama
Namų Qkių pasiskirstymas pagal

pagrindinį piniginių pajamų šaltinį 2008 m.
Lietuvoje (proc.)33

^ Samdomojo darbo pajamos
• Savaranki^ko darbo pajamos

Socialinės išmokos senatvėje
D Kitos socialinės išmokos
0 Kitos pajamos

2000-2008 m. laikotarpiu Lietuvoje sparčiausiai augo samdo
mojo darbo pajamos - šiuo laikotarpiu jos padidėjo apytiksliai 3
33 Diagrama sudaryta remiantis Lietuvos statistikos departamento GPGST
duomenimis.

kartus (žr. 4 diagramą). Tačiau daugiau nei dvigubai išaugo ir so
cialinių išmokų, tenkančių vienam namų ūkio nariui per mėnesį,
dydis. Tam didžiausios įtakos turėjo per pastarąjį laikotarpį didėjusios senatvės pensijos. Per 2000-2008 m. laikotarpį vidutinės
senatvės pensijos dydis padidėjo 146 proc. (nuo 312 Lt iki 769 Lt).
4 diagrama
Vidutinių disponuojamųjų pajamų vienam namų flkio nariui per
mėnesį dinamika 2000 - 2008 m. Lietuvoje (Lt)M

Lt
700 '

300
200

2000 2001 2002 2003

2004 2005

2006 2007

2008

^^^^^ Samdomojo darbo pajamos
""""""""^ Pajamos iš verslo, individualios veiklos, iš viso
••^ ^ mm Socialines išmokos, iš viso
~ ~ ~ ™ • Pajamos iš rentos, turto, kitos pajamos

Nagrinėjant pajamų lygio dinamiką Lietuvoje pagal skirtingas
socialines-ekonomines namų ūkių grupes, matyti, kad per 2000-

2008 m. laikotarpį disponuojamosios pajamos, tenkančios vienam
namų ūkio nariui per mėnesį labiausiai, išaugo žemdirbių namų
34 Diagrama sudaryta remiantis Lietuvos statistikos departamento NŪBT duo
menimis.

ūkiuose. Per minėtą laikotarpį jos padidėjo daugiau nei keturis
kartus arba 333 proc. (nuo 239,3 Lt iki 1036,4 Lt).
1 lentelė
Vidutinės disponuojamosios pajamos
vienam namų ūkio nariui per mėnesį (Lt)
2000 m. ir 2008 m. Lietuvoje bei jų pokytis (proc.) "
Samdo
mieji
darbuo
tojai

Dirban
tys sau
Žemdirbiai Pensininkai
asmenys,
darbdaviai

Kiti

2000 m.

463,3

472,5

239,3

360,5

256,7

2008 m.

1049,3

41122,9

1036,4

796,7

467,3

Pokytis
(proc.)

126

138

333

121

82

Tokiam padidėjimui didžiausios įtakos turėjo nuo 2004 m. pra
dėta teikti ES struktūrinių fondų parama žemės ūkiui Lietuvoje bei
ES žemės ūkio politika, paskatinusi nemažą dalį namų ūkių atsi
sakyti neefektyvios žemės ūkio veiklos. Šiuo laikotarpiu ženkliai
sumažėjo ir užimtųjų žemės ūkyje skaičius: 2000-2008 m. laiko
tarpiu užimtųjų žemės ūkio ekonominėje veikloje skaičius Lietu
voje sumažėjo nuo 258,1 tūkst. iki 116,6 tūkst. (t.y. 122 proc.).
3.2. Gyventojų pajamų nelygybės Lietuvoje rodiklių analizė
Kaip jau buvo minėta, vienas iš svarbiausių pajamų nelygybės
rodiklių yra Gini koeficientas, todėl tikslinga nagrinėti kaip šis ro
diklis kito per pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje ir ES šalyse. „Eurostat,, duomenimis, 2009 m. Gini koeficientas Lietuvoje buvo vienas

aukščiausių ES ir sudarė 35,5 proc. (aukštesnis rodiklis 2009 m.
užfiksuotas tik Latvijoje - 37,4 proc). Rodiklis Lietuvoje daugiau
nei 5 procentiniais punktais viršijo ES-15 ir ES-27 vidurkius (žr. 2
lentelę). Tai rodo, kad Lietuvoje egzistuoja esminė pajamų nelygybė (Gini koeficientas žymiai viršija 30 proc). Palyginti su 2000 m.,
35 Lentelė sudaryta remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis.

ekonominė nelygybė tiek Lietuvoje, tiek ES šalyse didėjo, tačiau
šis padidėjimas Lietuvoje buvo labiau akivaizdus (4,5 procenti
niais punktais, palyginti su 1,3 procentinio punkto ES-15).
2 lentelė
Gini koeficiento dinamika 2000-2009 metais Lietuvoje,
ES-15 ir ES-27 (proc.)3'

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
31,0

31,0

-
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29

29

-

30

ES-27

-

-

-

LT

36,3

35

33,8

34,0

35,5

30

29,9

29,5

30,3

30,6

30,3

-

30,6

30,2

30,6

30,7

30,4

-

Mažiausias Gini koeficientas 2009 m. užfiksuotas Slovakijoje
- 22,7 proc, Vengrijoje - 24,7 proc, Švedijoje - 24,8 proc. bei

Slovėnijoje - 24,8 proc.
Nelygybės didėjimą Lietuvoje rodo ir kvintilinio pajamų di
ferenciacijos koeficiento dinamika. Per 2000-2009 m. laikotarpį
kvintilinis pajamų diferenciacijos koeficientas Lietuvoje padidė
jo nuo 5,0 iki 6,3 (žr. 3 lentelę). Palyginti su kitomis ES šalimis,
2009 m. šis diferenciacijos koeficientas Lietuvoje vėlgi buvo vie
nas aukščiausių -jis 1,4 dalimi viršijo ES-15 ir ES-27 vidurkius.
3 lentelė
Kvintilinio pajamų diferenciacijos koeficiento37 dinamika
2000-2009 m. Lietuvoje, ES-15 ir ES-273'

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
LT
ES-15

5,0

4,9

4,5

4,5

-

4,6

6,5

6,9

6,3

5,9

5,9

6,3

4,8

4,8

4,7

4,9

4,9

4,9

5,0

4,9

4,9

5,0

4,9

ES-27

J6 Lentelė sudaryta remiantis „Eurostat" duomenimis.
37Pagal „Eurostat" metodiką, kvintilinis pajamų diferenciacijos koeficientas
apskaičiuojamas kaip santykis tarp ekvivalentinių disponuojamųjų pajamų
penktajame ir pirmajame kvintiliuose.
38Lentelė sudaryta remiantis „Eurostat" duomenimis.
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Aukštesnis nei Lietuvoje rodiklis užfiksuotas tik Latvijoje (7,3)
ir Rumunijoje (6,7). Mažiausias rodiklis ES 2009 m. vėlgi buvo
Slovėnijoje (3,2), Vengrijoje (3,5), Čekijoje (3,5).
Didėjančią pajamų diferenciaciją Lietuvoje daugiausia lėmė
tai, jog per pastarąjį dešimtmetį turtingiausioj o gyventojų sluoks
nio pajamos augo greičiau nei skurdžiausiojo gyventojų sluoks
nio. Tai galima aiškiai matyti iš 5 diagramos bei 4 lentelės. Jeigu
per 2004—2008 m. laikotarpį pirmojo kvintilio namų ūkių vidu
tinės disponuojamosios pajamos padidėjo 98 proc, tai penktojo
kvintilio - 124 proc.
5 diagrama
Vidutiniu disponuojamųjų pajamų, tenkančių
vienam namų ūkiui per mėnesį, dinamika 2004 - 2008 metais
Lietuvoje pajamų kvintiliuose (Lt)39
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Kaip matyti iš 4 lentelės, nuo 2006 m. Lietuvoje vidutinių dis
ponuojamųjų pajamų, tenkančių vienam namų ūkiui per mėnesį,
39 Diagrama sudaryta remiantis Lietuvos statistikos departamento NUBT
duomenimis.

metinis augimas penktajame kvintilyje gerokai viršijo pajamų au
gimą pirmajame kvintilyje.
4 lentelė
Vidutinių disponuojamųjų pajamų^ tenkančių vienam
namų ūkiui per mėnesį^ procentinis pokytis kvintiliuose,
lyginant su ankstesniu laikotarpiu (proc.)40

2006

2007

2008

20,7

19,8

24,2

10,5

22,9

39,1

23,2

9,8

23,9

32,2

24,9

12,7

26,3

27,6

25,0

18,4

16,2

27,8

26,7

19,4

2005
I
II
III
IV
v

Iš 6 diagramos taip pat matyti, kad per 2004-2008 metų laikotapį Lietuvoje nebuvo esminio persiskirstymo tarp pajamų skirtin
guose pajamų kvintiliuose.
6 diagrama
Gyventojų pajamų pasiskirstymas (struktūra) pagal pajamų
kvintilius 2004 - 2008 metais Lietuvoje (proc.)41

40Lentelė sudaryta remiantis Lietuvos statistikos departamento NŪBT
duomenimis.
41Diagrama sudaryta remiantis Lietuvos statistikos departamento NŪBT
duomenimis.

2008 m. Lietuvoje 20% turtingiausių šalies gyventojų gavo
apie 43 proc. visų disponuojamų pajamų, o 20% neturtingiausių
- vos 6 proc. pajamų. Likusius 51 proc. pajamų pasidalino viduri

nis (60%) gyventojų sluoksnis šalyje. Per minėtą 2004-2008 metų
laikotarpį ši pajamų struktūra pajamų kvintiliuose iš esmės nekito.

IŠVADOS
Apibendrinant aukščiau pateiktą medžiagą, galima teigti, jog
Lietuvoje nusistovėjo itin aukštas gyventojų disponuojamų paja
mų, o kartu - ir jų turtinės nelygybės, lygis. Dar daugiau - ši nely
gybė Lietuvoje per pastarajj dešimtmetį nuolat didėjo; šiuo metu
patenkame tarp didžiausia gyventojų pajamų nelygybe Europoje
pasižyminčių šalių - Bulgarijos, Rumunijos, Latvijos. Neigiamą
pajamų nelygybės efektą dar labiau sustiprina žemas gyventojų
pajamų lygis šalyje (Lietuvos gyventojų pajamos, tenkančios vie
nam namų ūkio nariui, yra vienos žemiausių ES). Didėjančią gy
ventojų pajamų diferenciaciją Lietuvoje labiausiai lėmė tai, jog per
pastarąjį dešimtmetį turtingiausiojo gyventojų sluoksnio pajamos
augo greičiau nei skurdžiausiojo gyventojų sluoksnio. Aukštas (ir
palaipsniui nuolat didėjantis) gyventojų turtinės nelygybės lygis
rodo bendrą šalyje vykdomos ekonominės bei socialinės politikos
neefektyvumą ir reikalauja neatidėliotinų politinių Vyriausybės
sprendimų.

Kaip rodo daugelio pasaulio šalių patirtis, aukštas gyventojų
pajamų turtinės poliarizacijos laipsnis skatina nestabilios, stipraus
viduriniojo sluoksnio neturinčios visuomenės formavimąsi. Tai
savo ruožtu apsunkina socialinės bei ekonominės politikos įgy
vendinimą, skatina daugelio neigiamą reiškinių (nusikalstamumo,
sergamumo, korupcijos, darbo rinkos segmentacijos, emigracijos

ir pan.) paaštrėjimą, provokuoja politinį nestabilumą. Kaip rodo
moksliniai tyrimai, itin skaudžiai daugelis šių reiškinių paliečia

jaunąją kartą, kuri jautriai reaguoja į ekonominę nelygybę ir jos
padarinius.
Keičiant susidariusią situaciją, visų pirma, turėtų būti skiriamas
didesnis dėmesys gyventojų ekonominės nelygybės bei neigiamų
jos pasekmių problematikai viešojoje politikoje. Į gyventojų tur
tinės poliarizacijos gilėjimą turėtų būti žiūrima kaip į valstybinio
lygmens problemą ir bandomąją spręsti vykdant bendrą ekonomi
nę, fiskalinę, socialinę politiką, o ne paliekamas atskirų jos aspek
tų (pavyzdžiui, minimalios mėnesinės algos didinimo, turto mo
kesčio, tam tikrų pajamų rūšių apmokestinimo ir kitų klausimų)
sprendimas savieigai ar atskirų interesų grupių valiai.
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THE HOUSEHOLDS INCOME AND ITS

INEQUALITYIN LITHUANIA
SUMMARY
The article analyses a households income and its inequality issues. First discussed the concept of income, the main indicators
characterizing income and its structure determinants. Later ana-

lysed the different aspects of households income differentiation
(differentiating factors, economic differentiation measurement
indicators, etc.) and examined the evoliution of the households
income level and its distribution in Lithuania in year 2000-2009.
Household income - a complex and multiple economic category, which reflects not only the level of country's sočiai and econo
mic development, but is one of the most important indicators cha
racterizing the society development. In the article these methods
have been applied - scientific literature analysis and generalization

(induction, deduction), comparative and analytical classifications
and comparative analysis. Analysis of statistical indicators sho-

wed that despite the relatively high personai income growth during the assessment period, the annual income of the population
in Lithuania remains among the lowest in the European Union.

Moreover, ineąuality indicators in Lithuania is one of the highest
among the EU countries. Such a situation is mostly due to the fact
that over the past decade, the incomes of the richest population in
Lithuania grew faster than the poorest population.
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UŽIMTUMO IR NEDARBO RAIDOS TENDENCIJOS

LIETUVOJE IR PADĖTIES DARBO RINKOJE
METODINIŲ RODIKLIŲ VERTINIMO
NUOSTATŲ KAITA
Dr. Arūnas POCIUS
Darbo ir socialinių tyrimų institutas
Doc. dr. Laima OKUNEVIČIŪTĖNEVERAUSKIENĖ
Darbo ir socialinių tyrimų institutas

Šiuo straipsniu siekiama atskleisti pagrindines šalies užimtu
mo ir nedarbo tendencijas. Analizuojant situaciją esminis dėme

sys skiriamas oficialiojoje statistikoje taikomiems darbo rinkos
rodikliams. Publikacijoje taip pat išryškinami atskiri aktualūs pa
grindinių darbo rinkos rodiklių metodikos pokyčiai, apžvelgiamos
užimtumo statistikos raidos ypatybės, įvertinama šalies žmogiš
kųjų išteklių potencialo struktūra bei jos raidos galimybės. Svar

bus šios publikacijos aspektas - demografiniai pokyčiai gyventojų
struktūroje.

Straipsnyje analizuojama bendrųjų darbo rinkoje vykstančių
tendencijų kaita per ilgesnį laikotarpį. Ji labiau atspindi vykusių
pokyčių mastus, kurie nepriklauso nuo laikinų sezoninių svyravi
mų įtakos, nes pateikiamų duomenų pagrindas - metiniai statisti
niai duomenys. Siekiant šį straipsnį tampriau susieti su oficialiąja
statistika, prioritetas teikiamas Statistikos departamento prie Lie

tuvos Respublikos Vyriausybės (toliau Statistikos departamento) ir
Lietuvos darbo biržos (toliau darbo biržos) duomenimis. Svarbus
šios publikacijos akcentas — gyventojų demografinės struktūros

pokyčiai.

ĮVADAS
Objektyvų padėties darbo rinkoje vertinimą ir prognozavimą
apsunkina tai, kad šalyje faktiškai nebuvo prognozuojamas eko
nomikos cikliškumas ir nebuvo numatyta paskutinioji ekonominės
krizės grėsmė. Manome, kad bent jau apytikriai įvertinus ekono
minių procesų cikliškumą buvo galima sušvelninti šios ekonomi
nės krizės pasekmes bei geriau prognozuoti padėtį šalies darbo
rinkoje. Kita vertus, atsižvelgiant į 2011 m. gyventojų ir būstų
surašymą bus koreguotini tiek demografiniai, tiek darbo rinkos
rodikliai. Tai rodo būtinybę artimiausioje perspektyvoje tikslinti
stebimų pokyčių mastus, atsižvelgiant į neigiamą demografinių
veiksnių įtaką. Nors šioje publikacijoje iškeltos problemos bei
pateikti vertinimai neturėtų prarasti savo aktualumo sprendžiant
aktualias darbo rinkos bei šeimos politikos problemas.
Publikacijoje nemažas dėmesys skiriamas metodinėms užimtu
mo ir nedarbo rodiklių taikymo problemoms, kurių sklaida turėtų
pasitarnauti darbo rinkos statistikos populiarinimui, prisidedant
prie brandesnių jos vartotojų susiformavimo. Bene pagrindinis
duomenų šaltinis Europos Sąjungoje apie situaciją darbo rinkoje
yra darbo jėgos (gyventojų užimtumo) tyrimų duomenys. Minėti
tyrimai leidžia gyventojų užimtumo ir nedarbo rodiklius skaičiuoti
pagal tarptautinius standartus. Todėl įvairių darbo rinkos rodiklių
skaičiavimai remiantis gyventojų užimtumo tyrimų duomenimis
užtikrina šiuos pranašumus: įgalina palyginti Lietuvos gyventojų
užimtumo ir nedarbo statistinius duomenis su kitų ES šalių analo
giškais statistiniais duomenimis. Be to, gyventojų užimtumo tyri
muose taikomas apklausų metodas leidžia sutaupyti daugybę lėšų
nevykdant brangiai kainuojančios ištisinės statistinės apskaitos.
Gyventojų užimtumo tyrimai įgalina įvertinti darbo jėgą, reikalin
gą nedarbo lygio skaičiavimams atlikti šalies ir apskričių lygyje.

Straipsnyje iškeliamos metodinės užimtumo ir nedarbo rodi
klių taikymo galimybių problemos yra ypač aktualios siekiant, jog
visada būtų korektiškai naudojami ir interpretuojami tiek oficia
lios statistikos, tiek kiti įvairiems vartotojams prieinami duomenų
šaltiniai. Ypač tai pasakytina apie klausimus, kurie iškyla taikant
skirtingus Statistikos departamento ir darbo biržos nedarbo rodi
klius.

1. METODINIŲ PADĖTIES DARBO RINKOJE
RODIKLIŲ VERTINIMO NUOSTATŲ KAITA
Po nepriklausomybės atkūrimo, Statistikos departamentas nau
dojo du užimtųjų skaičiaus rodiklio nustatymo būdus:
1.Naudojant balansinius skaičiavimus ir ekspertinius verti
nimus, kurie remiasi įmonių ir organizacijų ataskaitomis.
Atskirai buvo nustatomas pagal patentus dirbančiųjų, savi
ninkų, ūkininkų ir jiems padedančių asmenų skaičius.
2.Atliekant gyventojų užimtumo (darbo jėgos) atrankinius
tyrimus.

Suirus senajai ištisinės statistinės atskaitomybės sistemai eg
zistavusiai Lietuvoje iki 1990 m., Statistikos departamentui buvo
sudėtinga tiksliai įvertinti užimtųjų skaičių praėjusio dešimtmečio
pradžioje, remiantis pirmuoju skaičiavimo būdu. Esama objekty
vių priežasčių - užimtųjų skaičių įtakoja dėl informacijos stokos
sunkiai įvertinama darbo rinkos dalis, t.y. „statistinis šešėlis", ku

ris atsiranda dėl to, jog įmonės (savarankiškai dirbantys asmenys)
neįregistruoja verslo, nepristato ataskaitų valstybinėms statistikos
institucijoms arba duomenys nepakankamai tikslūs, slepia nelega
liai samdomus darbuotojus ir pan. Tačiau ši problema daugiau ar
mažiau būdinga visoms Rytų Europos šalims, kuriose gana didelę
įtaką turi šešėlinė ekonomika. Griūnant stambiajam ūkio sektoriui,
vis spartėjančiais tempais kūrėsi smulkusis, apie kurį surinkti in-

formaciją ypač sudėtinga. Tokiomis sąlygomis išaugo darbo jėgos
tyrimų atlikimo būtinybė.
Dabartiniu metu mes turime tikrai turtingą šiuolaikinę oficialią
ją gyventojų užimtumo statistiką. Pereinat nuo komandinės eko
nomikos iki dabartinės rinkos ūkio, būtų galima išskirti tris mūsų
oficialiosios užimtumo statistikos raidos laikotarpius. Pirmasis
laikotarpis apima Sovietinę užimtumo statistiką iki 1990 metų,
kai taikant ištisinės statistinės apskaitos metodą, duomenys buvo
surenkami iš įmonių ir organizacijų. Tuomet dirbančiųjų skaičius
buvo nustatomas remiantis savaveiksmių gyventojų koncepcija.
Antrasis laiko intervalas buvo pereinamasis laikotarpis nuo 1990

iki 1997 m. Šiuo laikotarpiu oficialus užimtųjų skaičiaus rodiklis
buvo įvertinamas remiantis Statistikos departamento surenkamos

žinybinės statistikos duomenimis, įmonių ir organizacijų statisti
nėmis ataskaitomis (jas pateikdavo tik dalis įmonių) bei eksper
tiniais vertinimais. Būtent šiuo laikotarpiu buvo pereinama nuo

ištisinio statistinio stebėjimo iki atrankinio metodo taikymo dar
bo jėgos tyrimuose, nors oficialiosios statistikos apskaičiuojami
dirbančiųjų skaičiaus rodikliai dar kiek skyrėsi nuo tarptautinius
standartus atitinkančios metodikos (žemiau pateikti užimtumo ro

dikliai nuo 1995 m. buvo apskaičiuoti remiantis tyrimų duome
nimis; žr. 1 lentelę). Vartotojų ir oficialios statistikos lūkesčius
labiausiai atitinka šiuolaikinis užimtumo statistikos raidos laiko
tarpis (nuo 1998 m.J, kuris tęsiasi ir dabar. Šis tarpsnis yra svarbus
tuo, kad mūsų šalyje buvo pilnai suformuota tarptautinius užimtu
mo standartus atitinkanti gyventojų užimtumo statistika, atsirado
galimybės tiesiogiai palyginti Lietuvos ir kitų ES šalių skelbiamus
tyrimų duomenis. Nepaisant to, užimtumo statistikos tobulinimo

galimybės toli gražu nėra išsemtos: bendradarbiaujant mokslo įs
taigų, Statistikos departamento bei kitų suinteresuotų institucijų
specialistams, būtų galima perskaičiuoti iki 1998 m. paskelbtus
pagrindinius gyventojų užimtumo rodiklius, eliminuojant esamus
metodinius skirtumus.
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1 lentelė
Pagrindiniai gyventojų užimtumo ir nedarbo rodikliai
1989-2010 m.

Užimtųjų
Metai

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

skaičius
(takšt.)

Užimtu
mo lygis
(proc.)

Bedarbių
Nedarbo
skaičius
Darbo jėga
lygis tyrimų
tyrimų
duomenimis
(tuksi)
iuomenimis
(%)
(takšt.)

1903,3*

1903,3*

1852,7*

1852,7*

1897,6*

1902,8*

5.2**

1855,2*

1879,3*

24.!**

1778,2*

1859,3*

81.1**

1675,0*

1740,7*

65.7**

1478,3
1492
1501,2
148^,4

62,3

1535,9
1550
1559,3
1716

1456,5

61,4

1705.5

249

14.6

1397,8

58,7

1671.5

273.7

16,4
17,4

-

-

109.0**
124.5**
104.5**
226,7

13.2

1351.8

57.2

1635.8

284

1405.9

59.6

1630,3

224.4

13,8

1438

60,9

1641,9

203,9

12.4

1436.3

61.1

1620.6

184.4

11,4

1473.9

62.6

1606.8

132.9

8,3

1499,0

63,6

1588.3

89.3

5,6

1534,2

64,9

1603.1

69

4,3

1520.0

64.3

1 614,3

94.3

5.8

1415.9

60.1

225.1

13,7

1343.7

57.8

1 640,9
1 634,8

291.1

17,8

? 1989-1994 m. rodikliai pateikti remiantis įmonių duomenimis, nuo
2005 m. tyrimų duomenimis.
Pastaba: iki 1998 m. užimtų gyventojų skaičiaus duomenų pagal amžių ne
buvo, todėl užimtumo lygio rodiklis pagal esamą metodiką 15-64 metų amžiaus
gyventojams nebuvo skaičiuojamas.
** Registruoti darbo biržoje bedarbiai.
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Užimtųjų struktūra pagal pagrindines ekonomines veiklas.

Ypač svarbu palyginti užimtųjų struktūros pokyčius pagal ekono
mines veiklas per ilgesnį laikotarpį (žr. 1 diagramą). Palyginamoji
analizė pateikiama įsivedus prielaidą, kad dirbančiųjų skaičiaus
rodiklio metodiniai skirtumai neturi esminės įtakos užimtųjų struk
tūros kaitai pagal pagrindines ekonomines veiklas (sektorius).
Paspartėjus vidinės migracijos procesams sovietmečiu, dauguma

šalies kaimo gyventojų persikėlė gyventi į miestus. Todėl 19591979 m. laikotarpiu ypač sparčiai mažėjo užimtųjų dalis agrarinia
me sektoriuje (nuo 54 iki 23%). Atkūrus šalies nepriklausomybę,
gyventojų užimtumas žemės ūkyje mažėjo toliau (šio sektoriaus
dirbančiųjų lyginamasis svoris sumažėjo iki 9% 2010 m.). Augant
darbo našumui agrarinėje sferoje, tiek daug darbo rankų kaimiš
kuose regionuose jau nereikėjo.

1 diagrama
Užimtieji pagal ekonomines veiklas (%)42

^ ^iniillD fj Pthumk ^į SUM.1 ^ T^up^mi fviiii

Q Prckybm FJ Kito. pul^gm

Per sovietmečiu vykusią industralizaciją metu gerokai išaugo
pramonės sektorius. Buvo sparčiai vystomi ne tik didžiųjų miestų,
42 1923-1979 m. - Statistikos departamento skaičiavimai remiantis gyventojų
surašymų duomenimis. 2010 m. -Autorių skaičiavimai remiantis darbo jėgos
tyrimų duomenimis.
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bet ir atskirų mažesnių regionų pramonės ir energetikos centrai:
Jonava, Akmenė, Mažeikiai, Kėdainiai, Alytus, Visaginas, Elek

trėnai irpan. Jau 1959 m. pramonės sektoriuje dirbo 17% šalies
užimtųjų, o per kitus kelis dešimtmečius jų dalis šioje sferoje iš
augo iki 30% Į pramonės sektorių pateko didelė dalis perteklinių
darbo ištekių, kurie anksčiau buvo užimti žemės ūkyje.
Po nepriklausomybės atkūrimo, išryškėjo naujos esminės dar
bo jėgos judėjimo kryptys: žemės ūkis - paslaugos ir pramonė paslaugos. Taigi sparčiausiai naujos darbo vietos buvo kuriamos
paslaugų sektoriuje. 1979-2010 m. užimtų darbo vietų dalis preky
boje padidėjo nuo 8 iki 18%, kitose paslaugose - nuo 22 iki 40%
Šį procesą paspartino tai, jog rinkos ūkio sąlygomis, esant aršiai
tarptautinei konkurencijai, daug didžiųjų šalies pramonės įmonių
bankrutavo (užimtųjų pramonėje dalis 1997-2010 m. sumenko iki
18%). Nepaisant to, pramonės sektorius pagal sukuriamų darbo
vietų kokybę, darbo našumą bei eksportui gaminamos produkcijos
dalį neabejotinai išlieka svarbiausia ūkio veikla.
Dabartiniu metu kelia nerimą didelis darbo pasiūlos ir paklau
sos neatitikimas šalyje, kuris egzistavo nepaisant buvusios eko

nominės krizės pasekmių. Ankstesnis ūkio nuosmukis tik dalinai
buvo atitolinęs šią problemą, nors ji didėja dėl kvalifikuotų darbo
išteklių migracijos. Netgi ekonominės krizės metu darbdaviams
buvo sunku surasti aukštos kvalifikacijos darbininkų ar specialis
tų. Tarp bedarbių ypač daug nekvalifikuotų ar menkai kvalifikuotų
darbo išteklių, kurių dalį būtų galima įdarbinti nebent pagausėjus
darbo vietų prekybos sektoriuje arba kitose ekonominėse veiklo
se, kur vis dar išlieka tinkamo profesinio pasirengimo neturinčių
asmenų poreikis.

Jau dabar pramonininkai pasigenda kvalifikuotų darbininkų
ir neatmeta galimybės juos pasikviesti iš užsienio. Nors Lietuva
yra viena pirmaujančių šalių pasaulyje pagal išsilavinimą įgijusių
žmonių skaičių, kvalifikacijos kokybe gerokai atsiliekame. Pas
tarąjį pusmetį dar labiau išryškėjo rengiamų specialistų stygiaus

problema, ypač maisto ir gėrimų, tekstilės ir drabužių, medienos
ir baldų bei chemijos pramonės sektoriuose. Kvalifikuotų darbi
ninkų ypač trūksta chemijos pramonėje, nors ten ir mokami dideli
atlyginimai. Teigiama, jog chemijos pramonėje specialisto paren
gimas užtrunka kelerius metus, o jo atlyginimas svyruoja nuo 5 iki
8 tūkst. litų. Tai nėra mažas atlygis. Darbdaviai pažymi, kad atsi
vežti specialistą iš Baltarusijos ar Kinijos kainuoja dar brangiau,
nei samdyti lietuvį. Tačiau per krizę teko atleisti dalj specialistų, o
dabar neberandama, kuo juos pakeisti.fKapočiūtė, 2010).
Susiformavusi padėtis Lietuvoje, kai į profesines mokyklas
patekdavo tik ketvirtadalis vidurinėse mokyklose besimokan
čių asmenų, o trys ketvirtadaliai - į aukštąsias, yra apverktina ir
nenormali. Vakarų valstybėse, grubiai vertinant, yra priešingai.

Todėl reikėtų pritarti prof. A. Šileikos nuomonei, kad dispropor
cijas Lietuvos jaunimo išsilavinimo poreikių sistemoje sąlygoja
štai kas: tik ketvirtadalio studijuojančių, kurie pateko į aukštąsias
mokyklas (skaičiuojant nuo bendro besimokančiųjų skaičiaus)
profesinio pasirengimo kokybė yra patenkinama, 25% jų siekia
gauti aukštojo mokslo diplomą, tačiau neturi deramos mokymosi
motyvacijos, likusiam ketvirtadaliui visiškai nepakanka sugebėji
mų atitikti aukštajo mokslo keliamus reikalavimus (diskusija dėl
Aukštąjį išsilavinimą turinčių specialistų poreikio, Mykolo Romė
no Universitetas, 2008 lapkričio 28 d.).

2. NEDARBO RODIKLIŲ METODINĖS TAIKYMO
GALIMYBĖS BEI RAIDOS TENDENCIJOS
Bene dažniausiai darbo rinkoje vykstančioms tendencijoms iš
reikšti naudojami nedarbo rodikliai. Ypač tai yra būdinga ekono
minės krizės sąlygomis. Nedarbo lygis - svarbiausias darbo rinkos

konjunktūrą apibūdinantis santykinis rodiklis. Tarptautinė darbo
organizacija rekomendavo nedarbo lygį nustatyti remiantis tiria
mos amžiaus grupės ekonomiškai aktyvių gyventojų skaičiumi
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(darbo jėga). Būtina pabrėžti, jog Statistikos departamento atlie
kamų užimtumo tyrimų ir Lietuvos darbo biržos duomenys apie
absoliutinį bedarbių skaičių ir santykinį nedarbo rodiklį gerokai
skiriasi, kadangi šios institucijos naudoja skirtingas šių rodiklių
skaičiavimo metodikas. Statistikos departamentas užimtumo ty
rimus atlieka atsižvelgiant į „Eurostat" reikalavimus (tai leidžia
palyginti įvairių šalių duomenis). Darbo biržos duomenys renka
mi, apdorojami ir grupuojami atsižvelgiant daugiau į nedarbo ir
darbo rinkos operatyvinio reguliavimo poreikius. Darbo jėgos ty
rimų ir teritorinių darbo biržų duomenys yra labai įvairūs, tačiau
vienų ir kitų palyginimas (dėl minėtų aplinkybių) gana sudėtingas.
Tai lemia keletas aplinkybių. Pirmiausia, skiriasi pati bedarbio
samprata. Kadangi nemaža dalis nedirbančiųjų nesikreipia į dar
bo biržą, jie nepatenka į oficialų bedarbių skaičių. Be to, oficialų
bedarbio statusą gali įgyti ne visi norintys įsidarbinti, o tik darbin
go amžiaus asmenys. Bedarbio statuso neįgytų ir besimokantys
dieninėse mokyklose moksleiviai bei studentai, nors jie ir aktyviai
ieškotų darbo. Taigi, oficialiam bedarbio statusui taikomi griežtes
ni kriterijai. Nesudėtinga pastebėti, jog pirmuoju atveju bedarbių
skaičius nustatomas ištisinės statistinės apskaitos būdu, antruoju
- atrankinių tyrimu būdu. Taigi nedarbui apibūdinti naudojami du
pagrindiniai duomenų šaltiniai: Deja, mūsų šalyje jie gana dažnai
painiojami, pasigendame korektiškų sąvokų, rodiklių ir duomenų
šaltinių vartojimo. Pavyzdžiui, žiniasklaidoje buvo teigiama, kad
16-oje euro zonos valstybių 2010 m. sausį darbo neturėjo beveik
kas dešimtas gyventojas43, ignoruojant tą faktą, kad nedarbo lygio
rodiklis pagal oficialiosios statistikos taikomą metodiką skaičiuo
jamas nuo darbo jėgos. Kita vertus, reikėtų atkreipti dėmesį ir į tai,
jog skiriasi ir santykinių nedarbo rodiklių skaičiavimų metodika.
43 Nedarbas euro zonoje ir visoje ES per mėnesį nepakito. VZ.LT,
2010.03.01 14:14 [http://manokarjera.cv.lt/Default4.
aspx?ArticleID=3b4349b3-7aa3-464a-9d3a-09d08b494a0f].
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Skirtingai nei Statistikos departamentas, Darbo birža skaičiuoja
santykinį nedarbo rodiklį nuo darbingo amžiaus gyventojų. Jo
reikšmę, lyginant su oficialiosios statistikos duomenimis, sumaži
na tai, kad aptariamo rodiklio vardiklyje esantis darbo jėgos skai
čius visada yra gerokai mažesnis už darbingo amžiaus gyventojų
skaičių, kurio palyginti didelę dalį sudaro ekonomiškai neaktyvūs
asmenys. Statistikos departamento duomenimis, vidutinis metinis

nedarbo lygio rodiklis 2010 m. siekė 17,8%, tuo tarpu santykinis
nedarbo rodiklis darbo biržos duomenimis siekė 14,5%.
Nedarbo pokyčiai. Tyrimų duomenimis, daugiausia bedarbių
buvo 2001 m. - 284 tūkst, 2007 m. užfiksuotas mažiausias bedar

bių skaičius - 69 tūkst. Nedarbo lygis sumažėjo nuo 17,4 procento
2001 m. iki 4,3% 2007 m. Tačiau 2008 m. antroje pusėje, prasi
dėjus ekonomikos nuosmukiui, užimtumas ėmė mažėti, o nedar

bas augti ir nedarbo lygis 2008 m. sudarė 5,8% 2009 - 2010 m.
nedarbas ėmė augti dar sparčiau (iki 17,8%) (žr. 2 lentelę). Skir
tingų gyventojų grupių nedarbo tendencijų pobūdis didele dalimi
buvo panašus į bendro rodiklio kaitą. Tačiau šiame dešimtmetyje
stebimi jaunimo nedarbo lygio rodiklio pokyčiai buvo ypač ryš
kūs. 2000-2007 m. šis rodiklis sumažėjo nuo 30,1 iki 8,2%, nors
2008-2010 m. vėl išaugo (iki 35,1%). Nepaisant to, vyrų ir moterų
nedarbo rodiklių svyravimai buvo gerokai mažesni nei jaunimo.
2004-2005 m. moterų nedarbo lygis buvo didesnis nei vyrų, tačiau
nuo 2006 m. situacija pasikeitė - moterų nedarbas tapo žemesnis

nei vyrų (išimtis 2007 m., kai abu šie rodikliai buvo lygūs). Žy
miai pablogėjus ekonominei padėčiai, 2010 m. vyrų nedarbo lygis
siekė 21,2%, moterų - 14,4%. Šiuos pokyčius per ilgesnį laikotar
pį lėmė tai, jog įstojus Lietuvai į ES, gerokai padidėjo darbo vietų
skaičius paslaugų sektoriuje, kur vyrauja didesnis moterų darbo
poreikis.

2 lentelė
Vidutinių metinių bedarbių skaičiaus ir nedarbo lygio

rodiklių dinamika
(tūkst. ir "/o)44

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Bedarbių
skaičius,
(tūkst.)

284,0 224,4 203,9 184,4 132,9 89,3

69.0

94,3 225,1 291,1

Bendras ne

darbo lygis
(15-64 m.)

(proc), išjų: 17,4 13,8 12,4 11,4
19,9 14,6 12,7 11,0
Vyrų

8,3

5,6

4.3

5,8

Moterų

13,7

17,8

8,2

5,8

4.3

6,0

17,0

21,2

14,7

12,9

12,2

11,8

8,3

5,4

4.3

5,6

10,4

14,4

31,1

23,0

24,8

22,5

15,7

9,8

8.2

13,4

29,2

35,1

Jaunimo
(15-24 m.)

Galima teigti, jog atskirų rodiklių dinamikos tendencijos gali
gana žymiai skirtis. Antai Statistikos departamento duomenimis,
situacija darbo rinkoje pradėjo blogėti nuo 2008 m. Tuo tarpu kai
kurių įregistruotų darbo biržoje bedarbių grupių skaičiaus rodiklis
pradėjo augti dar anksčiau (2006 ir 2007 m.). Gali būti, jog šie
rodikliai jautriau sureagavo į artėjančio ekonominio nuosmukio
grėsmę, tačiau tikėtina, kad daugiau asmenų kreiptis j valstybinę
įdarbinimo tarnybą paskatino pagausėjęs darbo biržoje įregistruo
tų darbo vietų skaičius (2005-2007 m. jis išaugo nuo 125 iki 137
tūkst.). Netgi ekonomikos pakilimo laikotarpiu su įdarbinimo pro
blemomis labiausiai susidurdavo neturintys profesinio pasirengi
mo asmenys ir pakartotinai darbo biržoje užsiregistravę bedarbiai
(jų skaičius 2005-2008 m. atitinkamai padidėjo nuo 56,7 iki 84 ir
nuo 26,7 iki 42,5 tūkst). Šių sunkiau prisitaikančių prie darbo rin
kos poreikių bedarbių grupių skaičius pradėjo gausėti dar 2006 m.,
t.y., metais anksčiau nei kitų bedarbių grupių. Naują augimo pa44 Lentelė sudaryta remiantis Statistikos departamento duomenimis.

greitį registruotų bedarbių skaičiaus augimas įgijo 2009 m. (žr. 3
lentelę).
3 lentelė
Ieškantys darbo asmenys ir bedarbių grupės
(užregistruota per metus, tūkst.)45

2006

2004

2005

221,6

178,3

176,7

2010

2008

2009

186,4

241,0

383,2

356,1

166,7

214,2

369,4

303,1

2007

Įregistruota ieškan

čiųjų darbo, iš jų:
Bedarbių

204,3

163,9

160,8

Moterų

101,1

85

87,5

90,5

103,2

152,2

128,1

Vyrų

103,2

78,9

73,3

76,2

111,0

217,2

175,0

40,6

29,1

26,1

29,6

38,6

79,6

73,9

66,5

56,7

59,9

66,3

84,0

145,2

124,2

19,3

22,3

24,5

47,3

70,9

Jaunimo
Neturinčių profesi
nio pasirengimo
Niekur nedirbusių

Palyginti su ankstesniais metais, 2009 m. ypač išaugo vyrų
(nuo 111 iki 217,2 tūkst.) ir neturinčių profesinio pasirengimo be
darbių skaičius (nuo 84 iki 145,2 tūkst.). 2010 m. padėtis pamažu
ėmė gerėti, tačiau vis dar sparčiai augo niekur nedirbusių, neturin
čių darbinės patirties bedarbių. Tai rodo, kad tarp jaunų bedarbių
gausėjo darbinės patirties neturinčių asmenų (iki 70,9 tūkst.).

3. UŽIMTUMO RAIDOS TENDENCIJOS LIETUVOJE
Oficiali statistika mums suteikia gerą arsenalą disponuoti įvai
riais darbo rinkos rodikliais. Tačiau, kaip rodo sukaupta patirtis,
vertinant situaciją šalies darbo rinkoje, užimtumo rodikliams
mūsų šalyje iki šiol skiriamas nepakankamas dėmesys. Ypač tai
liečia mūsų žiniasklaidoje skelbiamus straipsnius darbo rinkos te
matika ekonominės krizės laikotarpiu, užmirštant, kad užimtumo
mažėjimas yra nedarbo augimą lemiantis rodiklis. Šie priešingos
45 Lentelė sudaryta remiantis Lietuvos darbo biržos duomenimis.

krypties pokyčiai nėra tapatūs. Pavyzdžiui, užimtųjų skaičiaus su
mažėjimas per ekonomikos sunkmetį faktiškai nėra lygus bedar
bių skaičiaus padidėjimui, nes gyventojų aktyvumas darbo rinkoje
nuolat kinta. Kitaip tariant, vyksta nuolatinė darbo jėgos kaita. Iš
rodiklių, išreiškiančių darbuotojų skaičiaus kaitos tendencijas daž
niausiai taikomas užimtumo lygis, tačiau nevertėtų pamiršti, kad
dėl šalyje patiriamų demografinių nuostolių, vis labiau senkant
žmogiškųjų išteklių potencialui, ypatingą svarbą įgyja ir absoliu
tus užimtųjų skaičiaus rodiklis. Juk reikšminga yra ne tik tai, kokia
užimtųjų dalis tarp gyventojų, ypač svarbu ir kaip kinta absoliutus
dirbančiųjų skaičius.
Įvairiais darbo rinkos raidos laikotarpiais gyventojų užimtumo
rodikliai kito labai netolygiai. Ankstesnį 1999-2001 metais vykusį
darbo rinkos rodiklių nuosmukį šalyje pakeitė situacijos pagerėji
mas. Galima teigti, kad po Rusijos krizės susiformavusios palan
kios šalies ekonomikos augimo sąlygos kasmet augant BVP suda
rė geras prielaidas gyventojų užimtumui didėti. Vidutinis metinis
užimtumo lygis, iki tol mažėjęs, 2001-2005 m. gana sparčiai ėmė
augti (nuo 57,2 iki 62,6%). Užimtumo lygio augimas tęsėsi toliau
ir šio rodiklio vidurkis 2007 m. pasiekė maksimalų lygį per visą
tiriamą laikotarpį (64,9%), tačiau 2008-2010 m. žymiai sumažėjo
(iki 57,8%) (žr. 4 lentelę).
Žemiausias užimtumas nagrinėjamu laikotarpiu buvo 2001 m.,
kai užimtumo lygis tesiekė 57,2%. Esminiai palankūs veiksniai
sąlygojantys užimtumo augimą - iki 2008 m. ekonominės situaci
jos gerėjimas bei ES parama. Tačiau, įsigalėjus ekonominei krizei,
įvyko drastiškas pokytis - užimtumo ir nedarbo lygio rodikliai ge
rokai pablogėjo (viršijo maksimalų 2002 m. lygį, kuris buvo prieš
Lietuvai įstojant į ES). Kitaip tariant, dvejų paskutiniųjų metų nei
giamos pagrindinių užimtumo ir nedarbo rodiklių tendencijos fak
tiškai nubraukė teigiamus darbo rinkos pokyčius, kurie vyko per
paskutiniuosius penkis ekonominio pakilimo metus (iki 2008 m.).

4 lentelė
Pagrindinių darbo rinkos rodiklių dinamika šalyje46
Rodikliai /
metai

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Bendras
užimtųjų skai
čius, lūksl.

Bendras
(15-64 meti)
gyventojų)
užimtumo
lygis,%

Bendras
bedarbių
skaičius,
tūkst.

Bendras
nedarbo
lygis,"/.

226,7

13,2
14,6

1489,4

62,3

1456,5

61,4

249

1397,8
1351,8
1405,9
1438,0
1436,3
1473,9

58,7

273,7

16,4

57,2

284

17,4

59,6

224,4

13,8

60,9

203,9

12,4

61,1

184,4

11,4

62,6

132,9

8,3

1499,0

63,6

89,3

5,6

1534,2

64,9

69,0

4,3

1520,0
1415,9
1343,7

64,3

94,3

5,8

60,1

225,1

13,7

57,8

291,1

17,8

Skirting^ gyventojų grupių užimtumo lygio pokyčiai. Žemiau
pateikta duomenų analizė rodo, kaip keitėsi moterų, pagyvenusio
amžiaus žmonių bei jaunimo užimtumas (žr. 5 lentelę). Analizuo
jant situacijos darbo rinkoje pasikeitimus, vertėtų iškirti ypač ryš
kų anksčiau vykusį pagyvenusių žmonių užimtumo teigiamą po
kytį. Pagyvenusių (55-64 metų amžiaus) žmonių užimtumo lygis
1998-2007 m. padidėjo nuo 39,8 iki 53,1%. Nepaisant to, situacija
nuo 2008 m. ėmė blogėti.

Būtina pabrėžti, kad Lietuvos darbo rinkai buvo būdingas san
tykinai aukštas moterų užimtumas, kuris jau nuo 2006 m. viršijo

ES užimtumo strategijoje numatytą siekį (60%). kompensuoda
mas ankstesnį darbo vietų skaičiaus moterims sumažėjimą. Šios
gyventojų grupės užimtumas 2001-2007 m. išaugo 6,3% punkto
46 Lentelė sudaryta remiantis Statistikos departamento duomenimis.

kompensuodamas ankstesnį darbo vietų skaičiaus moterims suma
žėjimą 1999-2001 m. Nepaisant to, 2007-2010 m. moterų užimtu
mo lygis sumažėjo 3,5 procentinio punkto. Ypač didelis praradimas
buvo žymus jaunimo užimtumo lygio sumažėjimas 1998-2004 m.
(nuo 33 iki 20,3%), tačiau nuo 2005 m. tendencija pasikeitė - šis
rodiklis gana žymiai išaugo ir 2008 m. pasiekė 26,7% reikšmę.
5 lentelėje esantys užimtumo lygio rodiklio santykio koefi
cientai rodo, kiek atitinkamos gyventojų grupės užimtumas pri
artėjo prie bendro užimtumo lygio. Tarp išskirtų grupių moterų
užimtumo lygis aukščiausias. Moterų užimtumo lygio santykis su
bendruoju užimtumo rodikliu nuolat augo nuo 1994 m. Dėl šios
tendencijos 2009 m. moterų užimtumo lygis faktiškai susilygino
su vyrų užimtumo lygiu ir netgi jį viršijo (aptariamas nagrinėja
mos tikslinės grupės santykinis rodiklis siekė 1,01). Pagyvenusių
žmonių užimtumo lygis pastoviai augo nuo 2001 m. (išskyrus
paskutiniuosius metus) ir 2010 m. sudarė 49% bendro užimtumo
lygio rodiklio. Galima būtų manyti, kad ES nuostata pasiekti 50%
pagyvenusių asmenų užimtumo lygį anksčiau buvo įgyvendinta,
tačiau kaip ir moterų užimtumo lygis, pagyvenusių žmonių už
imtumo lygis 2008-2010 m. ėmė mažėti. Moterų užimtumo lygis
2007-2010 m. sumažėjo nuo 62,2 iki 58,7%, pagyvenusių žmonių
- nuo 53,4 iki 48,6%
Žemiausias buvo jaunimo užimtumas, kuris 2004 m. siekė tik
vieną penktadalį šios amžiaus grupės gyventojų (20,3%), tačiau
2008 m. padidėjo iki 26,7%. Drastiškai susitraukus šalies ekono
mikos apimčiai, jaunimo užimtumo sumažėjimas 2010 m. (lygi
nant su 2008 metų vidurkiu) buvo ypač ryškus - 7,5 procentinio
punkto (iki 19,2%). Šis nuosmukis buvo didžiausias tarp stebimų
gyventojų grupių. Sprendžiant iš santykinio jaunimo užimtumo
rodiklio, šios grupės padėtis darbo rinkoje dabartiniu metu netgi
gerokai blogesnė nei per Rusijos krizę. 1999 m. jaunimo užim
tumo lygis buvo 30,6% - 2010 m. -19,2%. Nepaisant to, Rusijos

krizės pasekmės jaunimui buvo ypač skaudžios - užsitęsė ilgesnį
laikotarpį nei kitoms gyventojų grupėms (iki 2004 m,). Stebimas
jaunimo užimtumo lygio sumažėjimas pokriziniame laikotarpyje
buvo itin ryškus.
5 lentelė
Užimtumo lygio rodiklio ir jo koeficientų dinamika
pagal pagrindines tikslines gyventojų grupes
(procentais ir vieneto dalimis)47
Moterų
15-24
15-64
Jaunimo
metų gy Moterų ir bendro metų ir bendro
užimtu
jaunimo
ventojų užimtu
užimtu
Metai
užimtu mo lygis mo lygio užimtu
mo lygio
santy
mo lygis
mo lygis
(%)
santykis
kis48
(%)
(%)

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

55-64
metų
pagy
venusių
žmonių
užimtu
mo lygis

(%)

Pagy
venusių
žmonių
ir bendro
užimtu
mo lygio
santykis

62,3

58,8

0,944

33

0,530

39,8

0,780

61,4

59,2

0,964

30,6

0,498

40,8

0,781

58,7

57,5

0,98

25,4

0,433

40,3

57,2

55,9

0,977

22,5

0,393

38,9

0,782
0,782

59,6

57,1

0,958

23,6

0,396

41,3

0,783

60,9

58,4

0,959

22,6

0,371

44,5

0,783

61,1

57,8

0,946

20,3

0,332

46,9

0,784

62,6

59,4

0,949

21,1

0,337

49,2

0,784

63,6

61,0

0,959

23,7

0,373

49,6

0,785

64,9

62,2

0,958

25,2

0,388

53,4

0,823

64,3

61,8

0,961

26,7

0,415

53,1

0,826

60,1

60,7

1,01

21,5

0,358

51,6

0,859

57,8

58,7

1,016

19,2

0,332

48,6

0,841

Labai svarbi problema - smulkaus verslo skatinimas Lietuvoje.

Galėtų būti sukuriama daug naujų darbo vietų. Ekonominės krizės
metu buvo teigiama, kad anksčiau buvusioje patentų, lengvatų sis

temoje suvešėjo daug piktžolių. Tačiau ar nenutiko taip, jog kartu
su jomis buvo sunaikinta ir tai, kas vertinga? Juk dalis lengvatų,
47 Lentelė sudaryta remiantis Statistikos departamento duomenimis.
4 Apskaičiuoti užimtumo lygio santykio koeficientai išreikšti vieneto dalimis.
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patentų, šeimyninio verslo skatinimo priemonių buvo sumanytos
kaip smulkaus verslo skatinimas, kaip alternatyva situacijai, kurią
dabar prognozuoja pesimistai: „Išliks tik stambūs verslo rykliai ir
armija bedarbių išlaikytinių". Šios prognozės atrodo dar realesnės,
kai matėme pastangas „pataisyti" buvusią antikrizinę programą
taip, kad ji būtų kuo palankesnė turtingiesiems. Kaip šeimyninėm
kepyklėlėm ar nedidelei parduotuvei konkuruoti su didžiuliu pre
kybos centru, galinčiu kurį laiką pusdykiai siūlyti prekes, kad vė
liau galėtų diktuoti savo kainą?49

4. GYVENTOJŲ UŽIMTUMO IR SOCIALINĖ RAIDA
REGIONUOSE
Vienas iš svarbesnių šioje publikacijoje išskirtų aspektų - žmo
giškųjų išteklių potencialo struktūros ir jo kaitos įvertinimas. Tai
atveria naujas galimybes derinti demografinės statistikos ir gyven
tojų skaičiaus prognozių duomenis su oficialios statistikos užimtu
mo rodikliais. Tokio pobūdžio vertinimus dažniau galėtų papildyti
„Sodros" duomenys, kurie faktiškai mūsų mokslinėje literatūroje
beveik nėra taikomi atliekant padėties darbo rinkoje analizę.
Darbo ir socialinių tyrimų instituto atliktas tyrimas50 rodo, kad
ekonominės raidos netolydumas nulėmė ir užimtumo skirtumus
tiriamų rajonų lygmenyje. Būtina pabrėžti, kad remiantis „Sod
ros" duomenimis, nustatytas santykinis apdraustųjų dirbančiųjų
rodiklis51 pagal teritorijas pasiskirstė labai netolygiai. Didžiau49http://www.civis.lt/andrius-navickas-isbandymai-sustiprina-jei-tik-nepribaigia-1912.html.
50Analizuojant situaciją, buvo pasinaudota 2009 m. Darbo ir socialinių
tyrimų instituto atlikto Lietuvos gyventojų potencialo tyrimo duomenimis.
Lietuvos gyventojų potencialo tyrimui pagal teritorijas buvo pasirinkti keturi
probleminiai rajonai: Tauragės, Pasvalio, Akmenės ir Ignalinos bei palyginimui
pasirinktas Alytaus m. Atskirais atvejais palyginimams panaudota ir statistinė
informacija apie didžiuosius šalies miestus.
51Apdrausti dirbantieji - tai užimti asmenys už kurios mokami mokesčiai ir
įmokos.
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sia apdraustųjų darbuotojų dalis nuo bendro gyventojų skaičiaus
2009 m. buvo Tauragės ir Alytaus savivaldybėse (atitinkamai 32,2
ir 28,6%), mažiausia -Akmenės ir Ignalinos raj. - vos penktadalis

(žr. 6 lentelę). Tai rodo, kad kuriančių pridėtinę vertę žmogiškųjų
išteklių raidos požiūriu skirtingos teritorijos turi labai nevieno
dą socialinės-ekonominės raidos potencialą. Pagal esamą padėtį
Ignalinos ir Akmenės rajonai priskirtini depresiniams šalies regio
nams. Depresiniai regionai darbo rinkos požiūriu apibrėžiami kaip
pagrindinės tikslinės teritorijos dėl juose ilgiausiai išliekančių už
imtumo ir nedarbo problemų. (Andriušaitienė, 2008).
Statistinis tyrimas atskleidė svarbų žmogiškųjų išteklių poten
cialo dėsningumą, kuris liudija, jog nedidelėse teritorijose, kur
apdraustų dirbančiųjų yra santykinai mažiau, senatvės pensininkų
lyginamasis svoris yra didžiausias. Antai net kas ketvirtas Ignali
nos raj. gyventojas yra senatvės pensininkas, kas penktas - Akme
nės raj., kitose teritorijose, kur užimtumo situacija palankesnė, šis

rodiklis mažesnis. Panašiai pasiskirsto ir bendras pensijų gavėjų
rodiklis. Gausėjant senų žmonių mažesniuose šalies rajonuose
(savivaldybėse), kur santykinai daugiau kaimo gyventojų, didėjo
ir absoliutinis mirusiųjų skaičius. Kita vertus, mokslininkai paste
bi gana žymius teritorinius miesto ir kaimo mirtingumo rodiklių
(ypač vyrų) skirtumus, kuriuos labiausiai lemia nevienodos socia
linės ir ekonominės skirtingų šalies regionų raidos sąlygos.
Dėsninga, kad didžiuosiuose miestuose, kur ekonominės są
lygos geresnės, žmogiškųjų išteklių potencialo raida palankesnė
ir dirbančiųjų dalis yra santykinai aukštesnė nei mažesnėse teri
torijose. Apdraustųjų gyventojų dalis Vilniaus m. 2009 m. buvo
didžiausia (siekė 66%), mažesnė šio rodiklio reikšmė buvo Kauno
ir Klaipėdos m. (atitinkamai 45 ir 41%). Iš mažiau urbanizuotų
išskirtų teritorijų tik Tauragės raj. santykinis apdraustųjų rodiklis
buvo kiek didesnis nei 30%, kitose regionuose jis buvo mažesnis.

6 lentelė
Gyventojų socialinio ir užimtumo potencialo įvertinimo
apibendrinimas „Sodros" duomenimis bei kitais duomenų
šaltiniais 2009 m. pagal atskiras Šalies teritorijas.

Pagrindiniai santykiniai rodikliai (%)"
Akme
nės raj.

Alytaus
Ignali Pasvalio Taura
m. ir
nos raj.
raj.
gės raj.
raj.

Šalyje

Bendras gyventojų
skaičius3

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1. Privalomuoju
draudimu apdrausti
asmenys, už
kuriuos mokamos

įmokos
Savarankiškai
užimtieji (savą

20,52

28,57

20,18

23,83

32,24

39,04

1,14

1,19

1,32

1,90

1,85

2,24

bedarbiai

79,48

71,43

79,82

76,17

67,76

60,96

Bendras
pensininkų skaičius

37,85

34,74

45,87

37,33

37,44

33,21

Senatvės
pensininkai

20,25

16,72

25,90

18,93

19,08

16,72

verslą turintys
asmenys)
2. Neaktyvūs gy
ventojai ir

Svarbus rodiklis yra dirbančių žmogiškųjų išteklių ekonomi
nės naštos koeficientas. Jis rodo ekonomiškai neaktyvių gyvento
jų (įskaitant bedarbius) skaičiaus santykį su dirbančiųjų skaičiumi
„Sodros" duomenimis. Ypač aukštos ekonominės naštos rodiklio
reikšmės yra Akmenės ir Ignalinos raj., kur vienam apdraustam

dirbančiajam vidutiniškai teko beveik keturi ekonomiškai neak
tyvūs asmenys, tuo tarpu šalies vidurkis buvo gerokai mažesnis

(tesiekė 1,6).
2 Visi lentelėje pateikti santykiniai dydžiai, įskaitant ir pensininkų skaičiaus
rodiklius, apskaičiuoti nuo bendro gyventojų skaičiaus.
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Nepaisant to, kad Vakarų šalyse nedarbo problemoms paskuti
niais metais skiriamas didelis dėmesys (Bertola, 2009), pastangos
išlaikyti esamas ir sukurti naujas darbo vietas Lietuvoje kol kas
buvo itin menkos. Patirtis rodo, jog dažnai aukštą nedarbą mažes
niuose mūsų šalies rajonuose lydėjo ir menkesnės bedarbio pašal
pos gavimo galimybės. Dideliu nedarbu pasižyminčiuose Pasvalio
ir Akmenės raj. tik 16% bedarbių gavo pašalpą (2009 m. balandžio
mėn. darbo biržos duomenys), tuo tarpu didžiuosiuose šalies mies

tuose santykinis nedarbo draudimo išmokų gavėjų skaičiaus buvo
santykinai aukštesnis (siekė apie ketvirtadalį visų bedarbių). Tai
rodo, kad socialinės nedarbo augimo pasekmės mažesniuose ša

lies regionuose žymiai skaudesnės nei šalies didmiesčiuose. Men
kos bedarbių pašalpų mokėjimo galimybės įtraukia vis daugiau
bedarbių į dar didesnį skurdą. Būtina pabrėžti, kad didžiuosiuose
šalies miestuose tradiciškai situacija darbo rinkoje geresnė, todėl
gyventojų struktūroje bedarbių paprastai būna santykinai mažiau
nei mažesnėse šalies savivaldybėse. Todėl nedarbo augimo pase
kmes atskiruose mažesniuose šalies rajonuose ypač skaudžios.

Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad žemas darbdavių siūlomas
darbo užmokestis labai sumažina bedarbių darbinę motyvaciją.
Labai daug bedarbių atsisako įsidarbinti ne todėl, kad nenori dirb
ti apskritai, bet todėl, kad dalies darbdavių siūlomas atlyginimas
itin žemas ir yra nepakankamas bent būtiniausiems bedarbių po
reikiams patenkinti (ypač kvalifikuotesnių žmonių). Tai skatina
bedarbius gyventi iš įvairių pašalpų ir mažina jų aktyvumą darbo
rinkoje.

Dėsninga, jog apdraustųjų ir pensininkų santykis yra gerokai
palankesnis didžiuosiuose šalies miestuose nei neurbanizuotose,

mažose teritorijose. Mažiausias šis rodiklis 2009 m. buvo Igna
linos ir Akmenės raj. (atitinkamai 0,44 ir 0,54), tuo tarpu viduti
niškai šalyje siekė 1,18. Pastaruosiuose rajonuose vienam dirban
čiajam tenka apytikriai du pensininkai. Todėl probleminių šalies

regionų gyventojų socialinių išmokų poreikio problemas galima
patenkinti tik perskirstant geresnėje socialinėje demografinėje si
tuacijoje esančių teritorijų uždirbamas lėšas blogesnėje padėtyje
esančioms savivaldybėms. Didžiausias apdraustųjų ir pensininkų
santykis 2009 m. buvo Vilniaus m. - net 2,37, tačiau Kaune ir

Klaipėdoje jis buvo gerokai mažesnis (atitinkamai 1,34 ir 1,43).

S. DEMOGRAFINE RAIDA
IR ŽMOGIŠKŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALAS
Šalies gyventojų demografinę raidą per ilgesnį laikotarpį itin
komplikuoja gyventojų emigracija. Bendrą gyventojų emigracijos
iš Lietuvos mastą įvertinti sudėtinga. Buvo skaičiuojama, kad nuo
šalies nepriklausomybės atkūrimo į kitas valstybes gyventi išvyko
440.000 Lietuvos gyventojų. (Milašius, 2010). Iš esamų rodiklių,
gyventojų skaičiaus netekimą dėl migracijos atspindi migracijos
saldo rodiklis, nes jis rodo atvykusiųjų ir išvykusiųjų skaičiaus
skirtumą.

Per paskutinius kelis dešimtmečius demografinių gyventojų
grupių raidos tendencijos šalyje buvo labai nepalankios. Vaikų
kartos dalis tarp gyventojų, kurie perspektyvoje papildytų dar
bo rinką 1998-2010 m. sumažėjo nuo 21,1 iki 15,4%, tuo tarpu
ekonomiškai neaktyvių senų žmonių lyginamasis svoris tarp visų
šalies gyventojų padidėjo nuo 12,4 iki 15,4% (žr. 7 lentelę). Tai
perspektyvoje komplikuoja galimybes įtraukti į darbo rinką papil
domos darbo jėgos. Galima teigti, kad gyventojų senėjimo proce
sas (senų žmonių dalies santykinis augimas) turi neigiamą įtaką
šalies darbinio potencialo kaitai, nes santykinai gausėja žmonių,
kurie negali dalyvauti darbo rinkoje.

Santykiniai rodikliai (%)

7 lentelė
Šalies žmogiškųjų išteklių potencialo struktūros kaita.

Nedirbančių gyventojų
demografinės grupės

Metai

Iš viso
g^ventojų

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Bendras
užimtųjų
skaičius

0-14 metų
amžiaus
gyventojai

Nedirban
tys 15-64
metų gy
ventojai

EkonomiSkai
neaktyvūs
65+ metų
gyventojai

12,37

41,81

21,06

24,76

41,19

20,65

25,42

12,74

39,80

20,22

27,25

12,74

38,77

19,70

28,43

13,11

40,45

18,99

26,97

13,59

41,53

18,28

26,38

13,81

41,68

17,67

26,40

14,25

43,03

17,08

25,38

14,51

44,05

16,47

24,83

14,65

45,32

15,90

24,04

14,74

45,15

15,36

24,54

14,95

42,27

15,07

27,50

15,16

40,88

14,39

29,29

15,44

Apibendrinant galima teigti, kad gyventojų užimtumo poten
cialo požiūriu praėjusiame dešimtmetyje išryškėjo ypač neigiama
tendencija - spartus vaikų kartos sumažėjimas tarp visų gyvento
jų. 1988-2009 m. laikotarpiu jų dalis sumažėjo net 6 procentiniais
punktais (apie 280 tūkst. gyventojų). Tai reiškia, kad 1998 m. net
21% vaikų kartai priklausė šalies gyventojų, 2010 m. - tik 15%.
Jie ateityje galėjo tapti materialinių gėrybių (BVP) kūrėjai ir jų
vartotojai.
53 Lentelė sudaryta remiantis Statistikos departamento duomenimis.

Esamų pokyčių požiūriu galima išskirti amžiaus grupes, ku
rių gyventojų skaičius šalyje 2001-2009 m.54 sumažėjo labiausiai.
5-14 metų amžiaus vaikų skaičius Lietuvoje sumažėjo beveik treč
daliu. Kitų amžiaus grupių gyventojų skaičius, kurioms yra bū
dinga ši tendencija, mažėjo lėčiau. Tačiau dėl senstančios šalies
visuomenės visų 70 metų ir vyresnių gyventojų amžiaus skaičius
augo. Ypač sparčiai augo 80-84 metų gyventojų skaičius (padidėjo
net 81%).
Nors užimtųjų skaičius šalyje po ekonominės krizės turėtų
pradėti augti, tačiau darbo rinkos atsigavimo procesas bus gana
lėtas ir skausmingas. Tą pažymi ir įvairūs ekspertai. Kiek didesnis
teigiamas užimtųjų skaičiaus pokytis šalies mastu pagal Darbo ir
socialinių tyrimų instituto prognozes numatomas tik nuo 2013 m.,
toliau stebimas spartesnis šio rodiklio kitimas, nors tiriamo laiko
tarpio pabaigoje jo augimo tempai sulėtės dėl neigiamos demo
grafinio veiksnio įtakos. Pagal „Eurostat" demografines progno
zes atliktais skaičiavimais santykiniai vaikų ir senų žmonių kartų
struktūros pokyčiai iki 2020 m. būtų palyginti nežymūs (žr. 2 dia
gramą), tačiau tolesnės gyventojų skaičiaus ir jų struktūros raidos
perspektyvos esant prielaidai, kad esamos tendencijos nepasikeis
turėtų būti gerokai liūdnesnės.
Pesimistiškiau nuteikia skaičiavimai remiantis absoliutiniais
rodikliais. 15-64 metų amžiaus gyventojų skaičius, kuris sudaro pa
grindinius šalies darbo išteklius, mūsų skaičiavimais 2010-2020 m.
turėtų sumažėti dar apie 130 tūkst. Manome, kad esant tokiai situ
acijai aptariamo laikotarpio pabaigoje, netgi ekonomikos pakilimo
metu galimybės pritraukti papildomus darbo išteklius turėtų būti
beveik išsisėmusios.

4 Duomenų apie gyventojų pasiskirstymą detalesnėmis amžiaus grupėmis
2010 m. oficialioji statistika nepateikia, todėl apsiribota 2009 m. duomenimis.
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2 diagrama
Bendro Šalies gyventojų žmogiškųjų išteklių potencialo
struktūros kaitos prognozė 2010-2020 m.

Santykiniai rodikliai (%)"

0
^ Ben*aa užimtųjų ska^^us

•0-14 metų amžiaus gy^iojai

D Nedirbantys 15 -64 retų gyventojai

•Ekonom^kai neaktyvūs 65+ metų gyventojai

Pagal prognozes „Eurostat" duomenimis, per ateinančius de

šimt metų toliau numatomas gyventojų skaičiaus sumažėjimas
šalyje. Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad Lietuva 2010-2020 m.
pergyvens ypač sunkų kritinį laikotarpį, kai gerokai sumažės kva
lifikacijos siekiančio ar į darbo rinką patenkančio jaunimo skai
čius. Beveik keturiais dešimtadaliais sumažės jaunimo skaičius
15-19 metų amžiaus grupėje, trečdaliu - 20-24 metų amžiaus. Kita

vertus, galima teigti, kad iš skaitlingesnių grupių pažymėtinas la
bai spartus (apie ketvirtadalį) siekiantis 55-64 metų amžiaus gy
ventojų skaičiaus augimas. Kita vertus, dėl neigiamos vidinės mi
gracijos įtakos menkesnį ekonominį potencialą ir santykinai mažą
gyventojų skaičių turinčiose šalies teritorijose situacija turėtų būti
gerokai sudėtingesnė.
55 Diagrama sudaryta remiantis Statistikos departamento duomenimis,
„Eurostat" gyventojų skaičiaus prognozėmis bei Darbo ir socialinių tyrimų
instituto atliktos užimtųjų skaičiaus prognozių rezultatais.
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Apibendrinant galima teigti, kad visoje šalyje toliau vyks ne
palankūs procesai demografinėje gyventojų struktūroje — toliau
gausės senų žmonių, o mažės darbingų gyventojų ir vaikų skai
čius. Ypač ryškūs gyventojų skaičiaus pokyčiai numatomi per visą
stebimą laikotarpį. 0-14 metų amžiaus vaikų kartos skaičius 19982020 m. turėtų sumažėti net apie 275 tūkst., 15-64 metų amžiaus

gyventojų skaičius, kurie priskiriami darbingų gyventojų amžiaus
grupei — apie 165 tūkst. Apie 100 tūkst. padidės senų žmonių kar
tai priskirtų (65 metų ir vyresnių) gyventojų skaičius. Pastarie
ji rodikliai rodo senstančią mūsų visuomenės struktūrą. Tačiau
gyventojų senėjimo procesas tik iš dalies kompensuos gyventojų
skaičiaus mažėjimo tendenciją iki darbingo ir darbingo amžiaus
gyventojų grupėse. Todėl šalies demografinei raidai bent jau per
kelis dešimtmečius iš eilės būdinga nuolatinė depopuliacija, t. y.
pastovus gyventojų skaičiaus mažėjimas.56

IŠVADOS
1. Apibendrinant padėties darbo rinkoje raidos tendencijas,
reikėtų išskirti šešerių metų Lietuvos ekonomikos augimo spartėjimo laikotarpį (2001-2007 m.), kuris sudarė palankias prielaidas
nedarbo mažėjimui šalyje. Darbo jėgos tyrimų duomenimis, nuo
2001 m. nedarbo lygis sumažėjo net 4 kartus ir 2007 m. pasiekė
minimalią ribą per visą stebimą laikotarpį (4,3%). Ypač šis proce
sas paspartėjo 2004 m. Lietuvai įstojus į ES, nors žymus nedarbo
mažėjimo pokytis buvo stebimas ir 2002 m. Tačiau 2008 metais
tendencijos darbo rinkoje per trumpą laikotarpį iš esmės pasikeitė,
o padėtis ėmė sparčiai blogėti.
2. Praėjusio dešimtmečio pabaigoje įsigalėjus Pasaulinei eko
nominei krizei, įvyko drastiški neigiami pokyčiai šalies darbo rin
koje — užimtumo ir nedarbo lygio rodikliai gerokai pablogėjo—pa
siekė 2001 m. lygį, kuris buvo prieš Lietuvai įstojant į ES. Kitaip
56 Skaičiavimai atlikti remiantis „Eurostat" prognozėmis.

tariant, kelių paskutiniųjų metų neigiamos pagrindinių užimtumo
ir nedarbo rodiklių tendencijos faktiškai nubraukė teigiamus darbo
rinkos pokyčius, kurie vyko per paskutiniuosius penkerius ekono
minio pakilimo metus (iki 2008 m.).
3.Nors ekonomikos augimas ir lemia šalies gerovę, tačiau
mes turime ir gana prieštaringų stebimų pokyčių pavyzdžių. Antai
mūsų šalyje vykęs ekonomikos augimas po Rusijos krizės neužti
krino labiau socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių gerovės. Lie
tuvos ekonomika augo itin aukšto nedarbo sąlygomis. Vadinasi, iš

vienos pusės, augo pelnas, iš kitos pusės, palyginti didelės dalies
žmonių nuolatiniai palydovai buvo nedarbas, skurdas ar darbas už
minimalų atlyginimą. Yra ir kitų pavyzdžių, kai sparčiai augant
BVP, klestėjo didelės dalies gyventojų skurdas (Indija, Kinija).
4.Apibendrinant galima teigti, kad ilgą laiką po nepriklauso
mybės atkūrimo šalyje vykusi palanki ekonomikos raida automa
tiškai neužtikrino situacijos darbo rinkoje gerėjimo ir papildomo
darbo vietų kūrimo. Galima išskirti net keletą laikotarpių, kai pa
dėtis darbo rinkoje blogėjo. Šie laikotarpiai liudija apie tiesioginio
ir žymiai svaresnio valstybės įsikišimo į darbo rinką reguliuojan
čius santykius būtinybę (1991-2001 m. ir 2008-2010 m.).
5.Neigiami užimtumo pokyčiai praėjusio dešimtmečio pabai
goje šalyje sietini ne tik su buvusios ekonominės krizės pasekmė
mis, bet ir su kitomis priežastimis, kurios nėra tiesiogiai susiju
sios su darbo vietų skaičiaus sumažėjimu rinkoje dėl ankstesnio
ūkio nuosmukio: dalis jaunimo pasirenka mažiau paklausias šalies
ūkiui specialybes, nepatrauklios darbo sąlygos ir nepalanki įdarbi
nimo aplinka, darbdaviams trūksta paskatų įdarbinti jaunimą, že
mas darbo užmokestis, nepakankama darbo išteklių kvalifikacija
(išsilavinimas), darbo pasiūlos ir paklausos neatitikimas.
6.Lietuvos darbo rinkai būdingas žymus santykinis aukšto
jo išsilavinimo lygmens specialistų perteklius, o darbininkiškų
profesijų darbuotojų trūkumas. Antai darbo biržoje 41 procentui

aukštąjį išsilavinimą turinčių specialistų registruojama tik 26%
darbo vietų (2009-2010 m. duomenys). Pastarąjį skirtumą (jis sie
kia 15% punktų) galima interpretuoti kaip darbo pasiūlos ir pa
klausos neatitikimą. Palankesnėje situacijoje atsiduria gyventojai,
turintys darbininkiškas profesijas.
Svarstytinos padėties darbo rinkoje gerinimo galimybės
7.Finansinių svertų pagalba svarbu formuoti palankią ekono
minę aplinką, kuri skatintų darbo vietų kūrimą, mokesčių lengva
tomis tiesiogiai didintų užimtumo augimą, kuriant papildomas
darbo vietas. Turėtų būti taikomas lankstumas mokesčiuose, tai
kant lengvatinius PVM tarifus - spauda, daržovės - vaisiai, mėsa,

kavinės ir restoranai. Tai paskatintų ūkio atsigavimą ir papildomų
darbo vietų kūrimą. Manytumėme, jog Lietuvos sąlygomis dėl fi
nansinių išteklių stokos pasiteisintų mokesčių lengvatos ui papil
domai sukurtas darbo vietas. Pastaroji nuostata tikrai padėtų iš

vengti neefektyvios įmonių finansavimo grėsmės ir padėtų išvengti
neigiamų efektų, kurie priklauso nuo verslo galimybių susiaurėji
mo, įmonių vykdomos politikos irpan. Mokesčių lengvatos skatinčios kurti papildomas darbo vietas - kur kas pranašesnis būdas už

įmonių subsidijavimą užimtumui išlaikyti.
8.Atsigavus ekonomikai, vertėtų taikyti socialinio draudimo ir
pajamų mokesčių lengvatas darbdaviams, įdarbinantiems ilgą lai
ką darbo biržoje užsiregistravusius bedarbius. Esant laisvų darbo
vietų pertekliui dėl turimų lengvatų valstybė gautų naudą, nes į
šalies ūkį būtų įtraukta dalis papildomų darbo išteklių bei sumažė
tų socialinių išmokų apimtis dėl padidėjusio gyventojų užimtumo.
Deja, tokios priemonės ekonomikos pakilimo metu, kai ypač trūko
darbo jėgos, nebuvo taikomos, nors jų tikslingumas akivaizdus.
Ekonomikos sunkmečio melu darbdaviai taip pat būtų suinteresuoti
pasinaudoti lengvatomis įdarbindami bedarbius. Tačiau yra didelė

rizika, kad darbdaviams įdarbinus kvalifikuotus bedarbius ir tokiu
būdu sutaupius dalį jų lėšų mokesčių lengvatų sąskaita, dėl ribotos
paklausos įmonių produkcijai būtų atleista dalis įmonių dirbančių
jų, kuriems šios lengvatos netaikomos. Kitaip tariant, dalis įmonių
darbuotojų būtų pakeisti bedarbiais, o numatytos mokesčių len
gvatos faktiškai netektų savo skatinamojo poveikio. Todėl tokių
lengvatų taikymas esamomis sąlygomis ne tik nepaskatintų užim
tumo augimo, bet ir turėtų neigiamą įtaką mokesčių surinkimui,
kuris ir taip buvo smukęs.
9.Tikslinga būtų numatyti ir taikyti 50% mokesčių lengvatas,
įsigyjantiems verslo liudijimus ar steigiantiems individualias įmo
nes bedarbiams, kurių registracijos darbo biržoje trukmė siekia
daugiau nei 6 mėn., o teritorijose, kur registruotas nedarbas net 2

kartus didesnis nei šalies vidurkis, jos galėtų siekti net 100%. Kita
vertus, atsižvelgus į sunkią smulkaus verslo padėtį šalyje, siūly
tina įvesti 2% apyvartos mokestį stambiesiems šalies bankams.
Šios lėšos galėtų turėti tik tikslinę paskirtį (šių finansinių išteklių
tikslinė paskirtis būtų griežtai reglamentuota - teikti beprocentes
ar lengvatines paskolas smulkaus verslo skatinimui ir su tuo susi

jusiam darbo vietų kūrimui).
10.Siekiant padidinti pasitikėjimą darbo vietų išsaugojimo ir
kūrimo galimybėmis, svarbu mažinti reguliavimo ir administra
cine naštą verslui. Europos ekonomikos atkūrimo plano autorių

nuomone tokios reformos padeda didinti produktyvumą ir konku
rencingumą. Tarp priemonių, kurias galima skubiai įgyvendinti,
— tolesnis laiko verslo veiklai pradėti trumpinimas.57 Žymūs verslo

biurokratiniai apribojimai labai kenkia darbo vietų kūrimui ir jų
išsaugojimui. Todėl svarbu panaikinti įvairias darbo vietų steigi
mo galimybes ribojančios priežastis bei sumažinti su tuo atsiran
dančius biurokratinius apribojimus verslui. Verslo asociacijos ir
57 Europos ekonomikos atkūrimo planas. Europos bendrijų komisijos
komunikatas Europos vadovų tarybai Briuselis, 26.11.2008.
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įmonės 2009 m. pradžioje susibūrė į forumą, kuriame buvo siūlo
ma panaikinti dalį verslą kontroliuojančių institucijų.
11. Nustatyti minimalų darbo užmokestį (MMA) kaip fiksuotą
MMA ir darbo užmokesčio vidurkio santykį (apvalinat jį 10 Lt.
tikslumu). Koregavimas galimas būtų tada, jei Trišalėje taryboje
būtų nuspręsta keisti šį santykį. Šio pasiūlymo pritaikymas padė
tų prognozuoti MMA kaitą ir mažai uždirbančiųjų pajamas, būtų
išvengta nuolatinio darbdavių spaudimo nedidinti MMA atsižvel
giant į jų prastą padėtį.
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THE TRENDS OF EMPLOYMENT AND
UNEMPLOYMENT DEVELOPMENTIN LITHUANIA
AND ASSESSMENT CHANGES OF LABOUR MARKET
METHODICALINDICATORS
Summary

This article aims to reveal the main country's employment and

unemployment trends, analysing the situation a key focus is paid
to a labour market indicators used in official statistics. This publication also highlights a separate and relevant changes of main la
bour market indicators methodology, looks at employment statis
tics development properties, assess the structure of the country's
human resource potential and its development potential. The arti

cle discusses methodological capacity problems of employment
and unemployment indicators.

The article analyses the general labour market trends change
over a longer period of time. Trends change more reflects the extent of changes, vvhich does not depend on temporary seasonal
variations because this data is based on the annual statistics. In

order to make this article more closely related to the official statis
tics, the priority is given to data of Lithuanian Department of Sta
tistics and Lithuanian Labour Exchange at the ministry of Sočiai
Security and Labour. An important aspect of this publication - the
demographic changes in population structure.

DARBO TEISĖS ŠALTINIAI LIETUVOJE
1990-2010 M.

Prof. dr. Genovaitė DAMBRAUSKIENĖ
Mykolo Romerio universitetas

Lietuvai 1990 m. atkūrus nepriklausomybę, neišvengiamai teko
reformuoti ir jos teisinę sistemą — buvo būtina reformuoti ne tik

politinius ar ekonominius santykius, reikėjo įtvirtinti ir vis didesnę
reikšmę Įgaunančius rinkos santykius. Rinkos ekonomikos prin
cipais grindžiamos demokratinės teisinės valstybės kūrimas tapo
pagrindiniu Lietuvos teisės sistemos, įskaitant ir darbo santykius,
reformos tikslu. Darbo santyki^ reformai teko sunkus uždavinys —
ne tik sukurti naujas teisės normas įvertinant šalyje vykstančius
socialinius ir ekonominius pokyčius, bet ir reglamentuoti darbo

teisinius santykius, laikantis konstitucinių principų ir rinkos eko
nomikos keliamų uždavinių bei tikslų.
Straipsnyje bus apžvelgti kai kurie darbo teisės šaltinių raidos
1990—2010 metais klausimai, įvertinant visuomenines ir ekonomi
nes šio laikotarpio sąlygas.

ĮVADAS
Atkūrus nepriklausomybę buvo pradėta vykdyti darbo teisės
reforma priimant atskirus įstatymus, reguliuojančius tam tikrus

darbo klausimus (gyventojų užimtumą, darbo sutartį, darbo už
mokestį, darbo ir poilsio laiką, kolektyvines sutartis ir kitus darbo
santykius reguliuojančius įstatymus). Paveldėtas tarybinis labai
detalus darbo santykių įstatyminis reguliavimas trukdė darbo rin
kos formavimuisi ir nebeužtikrino darbuotojams darbo ir sociali
nių garantijų, todėl turėjo būti keičiamas.

Be to, buvo būtina tobulinti ir naujus įstatymus, nes jie buvo
priimti Lietuvos kelio j rinkos ekonomiką pradžioje, todėl vis la
biau įsitvirtinant rinkos ekonomikai, atsirado naujų spręstinų dar
bo santykių reguliavimo problemų. Keletą jų aptarsime išsamiau.
Į teisės šaltinius žvelgiama veiksnių, lemiančių teisės atsira
dimą ir jos veikimą, aspektu. S. Vansevičiaus nuomone „tai yra
valstybės teisės kūrimas, tautos valia ir kaip galutinė išdava - vi
suomenės materialiosios gyvenimo sąlygos" (Vansevičius, 2000).
Nagrinėdamas teisės šaltinio daugiareikšmiškumo problemą,
A. Vaišvila nurodo, kad "... teisės šaltiniu imama vadinti ne tik
rašytinius teisės tekstus (...), kuriuose yra suformuluotos teisės
normos, bet ir žmonių interesus, teisėkūros procedūras, iš kurių

kyla konkrečios teisės normos" (Vaišvila 2000). Vėliau, prie teisės
šaltinio priskyrus pačius teisėkūros rezultatus - įstatymus ir kt.
teisės aktus, susidarė galimybė teisę sutapatinti su įstatymu. Todėl
neatsitiktinai iškilo būtinybė pagrįsti teisės ir įstatymo skirtumą,
teisės normų išorinę formą, kur ta norma yra suformuluota ir iš
kurių pobūdžio „sprendžiama apie teisės normos juridinės galios
tipą" (Vaišvila, 2000).
Visi norminiai teisės aktai funkcionuoja kaip vientisa sistema,
kuriai būdingi tokie požymiai: suderinamumas, abipusė sąveika,
hierarchiškumas, specializacija ir diferenciacija pagal teisės šakas
(Vaišvila, 2000).
Darbo teisės šaltiniai skiriasi savo turiniu ir teisinio regulia
vimo dalyku, juos galima suskirstyti į grupes pagal veikimo sritį,
teisės šaltiniuose įtvirtintų normų teisinę galią, teisės šaltiniuose
įtvirtintų normų bendrumą ir diferenciacijos laipsnį, taikymo sritį
ir pan.

Darbo teisės šaltinių hierarchijoje ypatingą vietą užima aukš
čiausią juridinę galią turinti Lietuvos Respublikos Konstitucija,
kurioje įtvirtinti pagrindiniai darbo teisės principai, LR tarptau
tinės sutartys, kuriose išdėstyti tarptautiniai standartai, apibrė-

žiantys minimalias darbuotojo teises bei jam garantuotas teises
bei laisves, Europos Sąjungos norminiai teisės aktai (reglamentai,
direktyvos, sprendimai, rekomendacijos), LR darbo kodeksas, kiti

įstatymai, jiems neprieštaraujantys norminiai teisės aktai, kolekty
vinių sutarčių normatyvinės nuostatos.

1. NAUJI LIETUVOS DARBO TEISĖS ŠALTINIŲ
RAIDOS IMPULSAI (1990 - 2010 M.)
Laikinojo Pagrindinio Įstatymo galiojimo metu formavo
si ne tik politinė sistema, bet ir teisinė sistema apskritai. Šis
konstitucinis aktas buvo pagrindu iš esmės keisti žmogaus dar
bo teises. Objektyvumo dėlei reikėtų pažymėti, kad šis konsti
tucinis aktas lėmė daugelio svarbių įstatymų parengimą. Tokiu
būdu iki 1992 m. spalio 25 d. Konstitucijos buvo priimti Įmonių
įstatymas (1990.05.08, Nr. 1-196), Akcinių bendrovių įstaty
mas (1990.07.30, Nr. 1-425), Draudimo įstatymas (1990.09.20,
Nr. 1-590), Valstybinių įmonių įstatymas (1990.09.25, Nr. 1-604),
Ūkinių bendrijų įstatymas (1990.10.16, Nr. 1-676), Gyventojų už
imtumo įstatymas (1990.12.13,Nr. 1-924), Darbo apmokėjimo įsta
tymas (1991.01.09, Nr. 1-1201), Profesinių sąjungų (1991.10.08,
Nr. 1-1863), Invalidų socialinės integracijos (1991.11.28, Nr.
1-2044), Darbo sutarties (1991.11.28, Nr. 1-2048), Atostogų įsta
tymas (1991.12.17, Nr. 1-2113), Kolektyvinių ginčų reguliavimo
(1992.03.17, Nr. 1-2386), Įmonių bankroto įstatymas (1992.09.15,
Nr. 1-2880) ir kt. įstatymai. Jų galima suskaičiuoti per trisdešimt.
Reikėtų pažymėti, kad minėti įstatymai įtvirtino valstybės prero
gatyvą teisiškai reguliuoti bet kurią verslo rūšį, ją leidžiant, ribo
jant ar įsakmiai draudžiant. Ūkio sistema grindžiama privatine
nuosavybe. Tokiu būdu galima teigti, kad pereinamuoju laikotar
piu vyravo politinio poveikio priemonės, kurias valdžia turėjo kuo
greičiau keisti ir suformuoti laisvos rinkos ekonomikos santykius.

Todėl įstatymai buvo daugelį kartų keisti, papildomi dėl teisinio
reguliavimo netobulumo. Pertvarkydama savo darbo santykių tei

sės sistemą, Lietuva turėjo išstudijuoti daug veikiančių modelių
tiek Europos valstybėse, tiek Amerikoje, tiek ir kitose šalyse. Rei
kėjo derinti naujus įstatymus su Europos standartais.
Lietuvoje ilgą laikotarpį po nepriklausomybės atkūrimo galio
jo atskiri įstatymai, priimti dar Lietuvai būnant Sovietų Sąjungos
sudėtine dalimi. Tai 1972 m. Darbo įstatymų kodeksas, Profesinių
sąjungų įstatymas ir kt. To laikotarpio darbo teisei buvo būdingas
centralizuotas reguliavimas. Todėl pamažu reikėjo pereiti nuo visa
apimančio centralizuoto reguliavimo prie dispozityvaus, dides

nę reikšmę teikiančio kolektyvinėms sutartims, kurios būdingos
Europos valstybėms. Lietuva pasirinko tuo metu laipsnišką darbo
santykių teisinio reguliavimo reformą. Laikui bėgant paaiškėjo,
kad laipsniškas sistemos reformavimas sukelia neigiamus pada
rinius. Problemų kilo dėl to, kad liko galioti senasis Darbo įsta
tymų kodeksas, naujieji įstatymai ir poįstatyminiai aktai nebuvo
tarpusavyje suderinti, pakeisti atsižvelgiant į pasikeitusią politinę
situaciją, juose nustatant naują reguliavimą nebuvo numatyta, kad
nustoja galioti senojo Darbo įstatymų kodekso nuostatos, kodek
so pataisos buvo daugiau redakcinio pobūdžio. (Tiažkijus, 2005).
Blogiausia buvo tai, kad nauji įstatymai, reglamentuojantys darbo

santykius, dažnai buvo priimami skubotai, todėl pasitaikė atve
jų, kai naujų priimtų įstatymų normos prieštaravo ne tik Darbo
įstatymų kodeksui, bet ir jau po Nepriklausomybės atkūrimo pri
imtiems įstatymams. Minėti įstatymai sureguliavo tik tam tikrų
darbo santykių sritis, o patys bendriausi principai, vadovaujantys
pradai nebuvo nustatyti. Neapibrėžti darbo įstatymų reguliuojami
santykiai, tų santykių reguliavimo principai, netiksliai ir įvairių
įstatymų nevienareikšmiai apibūdinimai darbinių teisių ir pareigų
atsiradimo, įgyvendinimo ir gynimo, terminų apibrėžimo ir kiti
svarbūs klausimai.

Vadovaujantis Tarptautinės Darbo Organizacijos konvencijose
nustatytais principais, valstybė turėjo apibrėžti būtinas minimalias
garantijas darbuotojams ir leistinas maksimalias darbdavių teises.
Kartu šiems subjektams valstybė turėjo numatyti galimybes derė
tis ir dvišalio ar trišalio susitarimo pagrindu nustatyti papildomas,
įstatymų nenumatytas darbo ir socialines garantijas.
Naują impulsą darbo santykių teisinio reguliavimo tobulinimui
padarė 1992 m. spalio 25 d. Konstitucija - aukščiausios galios
teisės šaltinis (LR darbo kodekso 3 str.). Joje įtvirtintos iš darbo
kylančios žmogaus teisės: teisė laisvai pasirinkti darbą bei verslą
ir turėti tinkamas ir sveikas darbo sąlygas, gauti teisingą apmokė
jimą už darbą ir socialinę apsaugą nedarbo atveju (Konstitucijos
48 str.), asociacijų laisvė (Konstitucijos (35, 50 str), teisė į poilsį
(Konstitucijos 49 str.) ir kt. teisės.
Konstitucija įtvirtino valstybei pareigą nustatyti teisingą darbo
politiką. Ir visų pirma ji turėjo spręsti pagrindinę problemą - ap
rūpinti tinkamu darbu visus jį dirbti sugebančius asmenis, šalinti
nedarbą.

Pažymėtina, kad valstybė jau nebuvo vienintelis ir pagrindinis
naujų darbo vietų steigėjas. Pagrindinė iniciatyva, kuriant nau
jas darbo vietas, priklauso ir privataus kapitalo sektoriui. Tačiau
privataus sektoriaus formavimą turėjo labiau skatinti ir valstybė.
Ji turėjo labiau rūpintis darbo vietų steigimu kai kurių gyvento
jų grupėms, pvz., neįgaliesiems, socialiai remtiniems asmenims,

kurie negali vienodomis sąlygomis su kitais konkuruoti darbo
rinkoje. Priklausomai nuo situacijos darbo rinkoje, įmonėse, įs
taigose ir organizacijose, steigiančiose nuolatines darbo vietas ir

prisidedančias prie vietos ekonominės struktūros plėtojimo, buvo
finansuojamas toks darbo vietų steigimas.

Pereinant prie rinkos ekonomikos įvyko didelių pokyčių gy
ventojų užimtumo teisinio reglamentavimo srityje. Pradėjus refor
muoti ekonomiką, ėmė mažėti dirbančiųjų. Dėl sumažėjusio už-

imtumo valstybiniame sektoriuje iš esmės pasikeitė valstybės kaip
darbdavio vaidmuo. Dirbančių privačiame sektoriuje ėmė daugėti
ir jų skaičius 1993 m. išaugo iki penkiasdešimt šešių procentų, o
po to siekė net šešiasdešimt keturis procentus (Pranešimas apie
žmogaus socialinę raidą, 1997). Tuo laikotarpiu vis daugėjo ne
dirbančių žmonių.
Pertvarkant ūkį darbui rinkos sąlygomis, gyventojų užimtumo
srityje buvo laikomasi nuostatos, kad nedarbas, kaip sudėtingas
socialinis ekonominis reiškinys, yra neišvengiamas. Svarbu, kad

jis netaptų ūkį griaunančiu, visuomenę destabilizuojančiu veiks
niu. Todėl gyventojų užimtumo politikos strategija ir taktika buvo
orientuota į žmonių socialinio saugumo užtikrinimą ir neigiamų
socialinių pasekmių sušvelninimą darbo netekties atveju. (Sociali
nis pranešimas, 1997).

Pradiniame darbo rinkos etape (1990 - 1995 metais), atsižvel
giant į pereinamojo laikotarpio ypatumus, šalies ekonomines gali
mybes buvo keliami tą laikotarpį atitinkantys uždaviniai:
1.sukurti darbo rinką reglamentuojančią įstatyminę bazę;
2.suformuoti reikalingas darbo rinkai reguliuoti valstybines
institucijas bei užtikrinti efektyvią jų veiklą;
3.socialinės apsaugos priemonėmis švelninti priverstinio
darbo netekimo neigiamas pasekmes;
4.teikti netekusiems darbo asmenims psichologinę, profesinę
konsultaciją, tarpininkauti susirandant naują darbo vietą,
ypač tiems, kuriems dėl jų asmeninių ypatumų yra reikalinga
speciali pagalba, įgyvendinti aktyvias darbo rinkos politikos
priemones;
5.ekonominėmis ir administracinėmis priemonėmis riboti
nemotyvuotą darbo vietų mažėjimą (darbuotojų atleidimą).
Jiems įgyvendinti buvo priimtas Lietuvos Respublikos Gyven
tojų užimtumo įstatymas (Valstybės žinios, 1991, Nr. 1-1191) (po

1996 metų - Bedarbių rėmimo įstatymas (Valstybės žinios, 1996,
Nr. 18-457)). Remiantis juo, buvo sudarytos ekonominės, socia

linės ir teisinės prielaidos laisvai funkcionuoti darbo pasiūlai ir
paklausai. Gyventojams užtikrinta teisė laisvai pasirinkti užimtu
mo sferą, rūšį, profesiją, darbo vietą, veiklos pobūdį, taip pat teisė
savo noru nedirbti.

Gyventojų užimtumo įstatyme buvo apibrėžtas bedarbio sta
tusas, kuriuo laikomas darbingas pilietis, kuris dėl nuo jo nepri
klausančių aplinkybių neturi uždarbio, yra užsiregistravęs gyve
namosios vietos darbo biržoje kaip norintis ir galintis dirbti tam
tikrą darbą arba pasirengęs mokytis bei persikvalifikuoti, jeigu
darbo birža nepasiūlė darbo, atitinkančiojo profesinį pasirengimą,
ankstesnę profesinę veiklą bei sveikatos būklę. Minėto įstatymo
15 ir 16 str. nustatė teisę į bedarbio pašalpą ir mokėjimo dydį - per
pirmuosius du mėnesius — 70 procentų, per kitus du mėnesius — 60
procentų, ir dar per tolimesnius du mėnesius - 50 procentų anks

tesnėje darbovietėje gauto vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio
dydžio bedarbio pašalpą58. Įstatymas reglamentavo bedarbio pa
šalpos neskyrimo, mažinimo arba jos netekimo pagrindus (17— 18
str). Vėliau ir bedarbio samprata ir bedarbio pašalpos skyrimo ir
mokėjimo tvarka buvo pakeista. Pašalpos dydis jau nebepriklausė
nuo buvusio darbo užmokesčio, bet siejamas su valstybiniu pri
valomuoju socialinio draudimo (darbo) stažu bei darbo netekimo
priežastimis. Tačiau bedarbio pašalpos dydis irgi buvo ribojamas,
jis neturėjo viršyti dviejų minimalių gyvenimo lygių ir negalėjo
būti mažesnis už Vyriausybės patvirtintas valstybės remiamas
pajamas (atitinkamai 240 Lt ir 130 Lt). Be to, nustatyti tam ti
kri reikalavimai bedarbiui, o jei jų nesilaiko, pašalpa galėjo būti
nepaskirta, sumažinta arba iš viso nutraukiamas jos mokėjimas.
(Valstybės žinios, 1991, Nr. 1-1191).

58 Gyventojų užimtumo įstatymo 5 str.
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Palanki teisinė aplinka - viena svarbiausių prielaidų reguliuoti
darbo rinką. Antra vertus, besikeičianti ekonominė situacija, nauji
darbo rinkos poreikiai ir galimybės skatino tobulinti teisės aktus.
2006 m. birželio 15 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos už
imtumo rėmimo įstatymas (Valstybės žinios, 2006, Nr. 73-2762),
kuriame naujai apibrėžta bedarbio samprata, įteisintos aktyvios
darbo rinkos politikos priemonės, o 2003 m. gruodžio 16 d. priim
tas Nedarbo socialinio draudimo įstatymas įteisino nedarbo drau
dimo išmoką, kurią sudaro pastovi ir kintama dalys ir kurią gali
gauti asmenys per pastaruosius 36 mėnesius turintys ne mažes

nį kaip 18 mėnesių socialinio draudimo stažą. (Valstybės žinios,
2004. Nr. 4-26).

Nedarbo draudimo išmoka siekiama dviejų tikslų: pirma, drau
dimo išmoka mokama netekus darbo (t.y. esant draudiminiam įvy
kiui), antra - tai yra socialinė pašalpa, mokama netekusiam darbo
asmeniui, kad jis galėtų išgyventi, kol gaus darbą ar kitą pragy
venimo šaltinį. Neatsitiktinai bedarbiai skaičiuoja santykį tarp
bedarbio pašalpos dydžio ir darbo užmokesčio (ar kitų pajamų),
kurį jie gautų, jei pradėtų dirbti. Todėl valstybė turi ieškoti būdų,
kaip skatinti bedarbius greičiau susirasti darbą ir šalinti ilgalai
kio nedarbo priežastis. Nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojus LR
Užimtumo rėmimo įstatymo pakeitimo įstatymui įtvirtintos bedar
bių ir ieškančių darbo asmenų užimtumo rėmimo priemonės bei
įgyvendinimo tvarka (profesinis mokymas, neformalus švietimas,
parama darbo vietoms steigti, remiamasis darbinimas, darbo rota

cija ir kt).
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinta teisė į darbo
laisvę. Numatyta, kad asmens laisvė pasirinkti darbą ar verslą ne
gali būti varžoma ar ribojama. Šios nuostatos buvo įtvirtintos 1991
m. lapkričio 28 d. Darbo sutarties įstatyme Nr. 1-2048. (Valstybės
žinios, 1991, Nr. 36-973). Šis įstatymas nustatė kokia tvarka darbo
sutartys sudaromos, pakeičiamos ir nutraukiamos. Naujasis įstaty

mas palyginti su ankstesniu (1972 m. DĮK) suteikė daugiau teisių

darbdaviui ir daugiau garantijų darbuotojui. Darbo sutarties nu
traukimas smulkiau konkretizuotas, taikomos didesnės garantijos
atleidžiamiems darbuotojams. Darbuotojas, nesutikdamas su atlei

dimu, gali kreiptis į teismą. Rengiant šį įstatymą buvo atsižvelgta
į daugelio šalių įstatymus, tarptautines konvencijas, kurias šiuo
reikalu priėmė Tarptautinė Darbo Organizacija.
1993 m. spalio 7 d. priimtas Žmonių saugos darbe įstatymas
(Valstybės žinios, 1993, Nr. 55-1064) nustatė darbuotojų teisę
dirbti saugiomis ir sveikomis darbo sąlygomis, darbdavio pareigą
jas užtikrinti, įtvirtinta darbo savaitė — 40 valandų.
Siekiant garantuoti, kad būtų įgyvendinta teisė į saugias ir svei
kas darbo sąlygas, be Žmonių saugos darbe įstatymo buvo pri
imtas Valstybinės darbo inspekcijos įstatymas. (Valstybės žinios,
1994, Nr. 87-1644). Už žmonių saugos darbe reikalavimų pažeidi
mus numatyta civilinė, drausminė, administracinė ir baudžiamoji
atsakomybė.

Teisės gauti teisingą atlyginimą konstitucinis principas buvo
įgyvendintas priėmus Darbo apmokėjimo įstatymą (Valstybės ži
nios, 1990, Nr. 4-104), kuris nustatė apmokėjimo už darbą pri
klausomumą nuo darbo pasiūlos ir paklausos darbo rinkoje, darbo
užmokesčio minimumą, realaus darbo užmokesčio užtikrinimo

priemones atsižvelgiant į kainų pasikeitimo indeksus, darbo ap
mokėjimą už viršvalandinį darbą, prastovą ir esant nukrypimų nuo
normalių darbo sąlygų.
Reikia pabrėžti tai, kad dėl minimalaus darbo užmokesčio dy
džio ir nustatymo tvarkos nėra vieningos nuomonės. Vieni teigia,

kad jis sukuria nevienodas veiklos sąlygas atskiruose ūkio sekto
riuose, taip pat neigiamas poveikis daromas smulkioms įmonėms.

Kiti mano, kad minimalaus atlyginimo nustatymas prieštarauja
valstybės deklaruojamiems tikslams dėl paramos smulkiam ir vi
dutiniam verslui. Todėl išlieka problema, ar valdžia turi nustatyti
minimalų darbo užmokestį, ar tai leisti nustatyti darbdavių ir dar
buotojų susitarimais.
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Minimalaus atlyginimo garantija už darbą svarbi tuo, kad ma
žesnio užmokesčio darbdavys negali mokėti darbuotojui, dirbu
siam visą įstatymo nustatytą darbo laiką. Darbo užmokesčio ga
rantijos ir teisingas apmokėjimas už darbą negali būti suderinamas
su lygiava - vienodu apmokėjimu už nevienodą darbą. Darbo ap
mokėjimo įstatyme įtvirtintas sutartinis darbo apmokėjimo orga
nizavimo principas (Įstatymo 3 str).
Tokiu būdu būtų labiau skatinama socialinė partnerystė, kai
kolektyvinėmis sutartimis darbdavys ir darbuotojus atstovaujanti
profesinė sąjunga, o jei jos nėra — darbo taryba nustatytų minima
lų atlyginimą bei darbo užmokesčio skatinimo sistemą įvertinant
konkrečius ekonominius rodiklius ir tai numatant kolektyvinėje
sutartyje, kurios normatyvinės nuostatos pagal DK 3 str. yra laiko

mos darbo teisės šaltiniu.
Sutartinio darbo santykių reguliavimo pagrindai buvo įtvirtinti
kolektyvinių sutarčių įstatyme, kuris buvo priimtas 1991 m. balan
džio 4 d. (Valstybės žinios, 1991, Nr. 12-312). J. Žilio nuomone, tai

vienas reikšmingiausių teisės aktų, ženklinančių Aukščiausiosios
Tarybos socialinės politikos gaires. (Žilys, 2010).
Kiti minėti to laikotarpio įstatymai buvo aptarti teisės moks
lininkų V. Tiažkijaus, G. Dambrauskienės, P. Čiočio, V. Nekrašo,

I. Nekrošiaus, J. Žilio ir kt. autorių darbuose(13; 14; 21; 24).

2. POKYČIAI, NULEMTI XXI AMŽIAUS IŠŠŪKIŲ
Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo prasidėjęs darbo tei
sės reformavimas vėliau buvo tęsiamas atkūrus narystę Tarptauti
nėje darbo organizacijoje (1991 m.) ir ratifikuojant šios organiza
cijos konvencijas bei jas inkorporuojant į Lietuvos teisės sistemą
(DK 3 str.), galiojančius darbo teisės aktus reikėjo suderinti su
tarptautinėje bendruomenėje pripažintais darbo teisės standartais.

Taip pat reformas skatino ir Lietuvos siekis tapti Europos Sąjun
gos nare bei vykdant Europos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus

(2004 m.), pagal kuriuos reikėjo suderinti nacionalinės teisės ak
tus su galiojančiais Europos Sąjungos teisės aktais.
Nors laikoma, kad Lietuvos darbo teisės reforma buvo įgyven
dinta 2003 m. sausio 1 d. įsigaliojus Darbo kodeksui, kurį Seimas
priėmė 2002 m. birželio 4 d. įstatymu Nr. lX-926, ir jame naujai
sureguliavus daugelį darbo santykių, darbo teisė ir jos reguliuo
jami visuomeniniai santykiai nenustojo kitę. Priimtas Darbo ko
deksas tarsi įgyvendino siekį, kad naujai sureguliuoti darbo san
tykiai geriau atitiktų pasikeitusias darbo rinkos sąlygas, socialinių
partnerių darbdavių ir darbuotojų interesus, be to buvo įteisintas
vientisas kodifikuotas darbo teisės šaltinis, kuriame įtvirtintos pa
grindinės Europos Sąjungos ir Tarptautinės darbo organizacijos
teisės aktų bei Europos socialinės chartijos (pataisytos) nuostatos.
(Valstybės žinios, 2001, Nr. 49-1704).
Darbo kodekso normas lyginant su iki jo priėmimo galiojusiais
įstatymais paminėtinos šios teisinio reglamentavimo naujovės, ku
rias iš esmės įtakojo tarptautiniai, Europos Sąjungos teisės aktai ir
ekonominė situacija:
1.Priėmus Kodeksą, darbuotojai įgijo galimybę pasirinkti
įmonės lygmenyje jų teisėms ir interesams atstovaujantį
subjektą - gali steigti profesinę sąjungą arba sudaryti darbo
Tarybą. Socialinės partnerystės pagrindai įtvirtinti įstatymu;
2.Darbo sutarties šalims suteikiamos platesnės jų santykių
įforminimo galimybės, t.y. įteisinta daugiau darbo sutarties
rūšių siekiant didesnio darbo santykių lankstumo;
3.Numatyta teisė nutraukti darbo sutartį dėl svarbių priežasčių
bei tokio darbo santykių nutraukimo atvejai: a) atleidimas
su įspėjimu (kai nėra darbuotojo kaltės); b) atleidimas be
įspėjimo, kai darbo sutartis nutraukiama dėl darbuotojo

kaltės arba dėl kodekse numatytų objektyvių aplinkybių.
Šių normų privalumas - darbo santykių nutraukimo
liberalizavimas;

4.Padidintas atleidžiamam darbuotojui išeitinės išmokos
dydis atsižvelgiant į jo nepertraukiamąjį darbo stažą toje
įmonėje (DK 140 str.);
5.Įteisinta Vyriausybės galimybė, atsižvelgiant į Lietuvos
Respublikos trišalės tarybos nuomonę, nustatyti ne vieningą,
bet atskiroms ūkio šakoms ar atskirų darbuotojų grupėms
skirtingus minimalios algos dydžius;
6.Siekiant užtikrinti darbdavio turto apsaugą, darbuotojo
materialinė atsakomybė padidinta iki trijų mėnesinių
vidutinio darbo užmokesčio dydžio;
7.Numatytos palankesnės darbo ginčų reglamentavimo
normos.

Bendrai 2002 m. priimtas Darbo Kodeksas, lyginant su iki 2003
metų sausio 1 d. galiojusiais atskirais įstatymais, kur kas daugiau
erdvės ir galimybių suteikė kompromisiniam darbo santykių regu
liavimui, kai dėl konkrečių klausimų tariasi valstybė, darbdavių
ir darbuotojų atstovai - socialiniai partneriai. Kodekse numatyta,

kad tais atvejais, kai Darbo Kodeksas, įstatymai nedraudžia dar
bo teisinių santykių subjektams patiems susitarimo būdu nustatyti
tarpusavio teises ir pareigas, jie turi vadovautis teisingumo, pro

tingumo ir sąžiningumo principais.
Kodekse įtvirtinus darbo santykių lankstumą, iškyla ir darbo
santykių saugumo problema. Antra vertus, teisinis saugumas netu

ri tapti sąstingio priežastimi.
Praėjus daugiau nei devyneriems metams nuo Darbo kodekso

įsigaliojimo, darbo santykiai nenustojo kitę, nes keitėsi tiek eko
nominės, tiek politinės sąlygos, įtakojusios vėliau sekusias Darbo
kodekso pataisas ir skatinančios diskusijas apie tolesnį darbo teisės
modernizavimą. Po Darbo kodekso įsigaliojimo išryškėjo naujos
darbo teisės tendencijos, kurias išryškimo globalizacijos procesai.
Kadangi globalizacijos procesai turi tiesioginį poveikį darbuotojų

teisinei padėčiai, tarptautinėje plotmėje vis dažniau diskutuojama
apie darbo teisės tobulinimo bei modernizavimo poreikį įgyvendi
nant XXI amžiaus iššūkius.
Kiekviename reformos etape vis didesnis dėmesys buvo ski
riamas kolektyviniam darbo santykių teisiniam reguliavimui ir šių
santykių įtvirtinimui praktikoje. Kadangi iki Lietuvos Respubli
kos atkūrimo ir pirmaisiais nepriklausomybės metais teisiniame
darbo santykių reguliavime vyravo socialistinės darbo santykių
tradicijos, kurios pasireiškė centralizuotu reguliavimu ir nesuteikė
darbo santykių subjektams galimybės dalyvauti darbo teisių ir par
eigų nustatymo procese. (Krasauskas, 2009).

Kolektyvinė sutartis yra svarbus darbo teisės šaltinis, nuo kurio
priklauso darbo santykių teisinio reguliavimo efektyvumas. Rea
guojant į tai, kad socialinė partnerystė Lietuvoje plėtojama van
giai, darbo santykių reguliavimo kolektyvinėmis sutartimis aprėptis yra itin maža, o kolektyvinės sutartys sudaromos iš esmės tik
įmonių lygiu.
Teisingumo dėlei reikėtų pabrėžti, kad socialiniai partneriai
turi daugiausia galimybių spręsti darbdavių ir darbuotojų poreikių
klausimus bei nustatyti sritis, kuriose jie gali pasiekti gerų sąvei
kos rezultatų ir tai įteisinti kolektyvinėje sutartyje (įmonės ar ūkio
(paslaugų) šakos, ar nacionaliniame lygmenyje).
ES neabejojama, kad socialinis dialogas padeda gerinti darbo
sąlygas, konkurencingumą ir socialinę sanglaudą, todėl socialiniai
partneriai svariai prisideda prie ekonominio ir socialinio valdymo.

ES valstybėse kolektyvinės sutartys yra svarbios pritaikant teisės
principus konkrečiai ekonominei padėčiai ir specifinėms įvairių
sektorių aplinkybėms, į jų teisinio reguliavimo sritį įtraukiama vis
naujų klausimų (restruktūrizavimas, konkurencingumas, galimy
bė mokytis ir pan.) ir jie taikomi naujoms darbuotojų kategorijoms
(laikinai per agentūras įdarbintiems darbuotojams ir pan.).

Šiandieninėje darbo teisinių santykių reguliavimo raidoje svar
biausiu tikslu tapo nacionalinės teisės atitikimas Europos Sąjun
gos teisei. Pastaraisiais metais vis populiaresne tampa flexicurity

(lankstisaugos) sąvoka, iš esmės reiškianti darbo rinkos lankstumo
ir užimtumo garantijų pusiausvyrą. Tai integruotas požiūris sie
kiant kartu didinti lankstumą ir užimtumą darbo rinkoje, būdas
sėkmingai valdyti pokyčius ir pažangą užimtumo ir gerovės refor
mos srityje, įgyvendinant Lisabonos strategiją ir siekiant reaguoti
į su globalizacija, technologinėmis inovacijomis ir senėjančia vi
suomene susijusias problemas, taip pat gali būti vertinama kaip
būdas kovai su diskriminacija, skurdu ir socialine atskirtinu, tuo

pačiu užtikrinant prasmę dirbti. (Mačemytė Panomahovienė, 20).
Europos Komisija apibrėžė flexicurity sampratą, kuri apima
lanksčius ir patikimus susitarimus, įgyvendinamus per šiuolaikiš
kus darbo įstatymus, kolektyvines sutartis ir darbo organizavimą,

visapusę visą gyvenimą trunkančią mokymosi strategiją, efekty
viai aktyvią darbo rinkos politiką, padedančią žmonėms susidoro
ti su sparčiais pokyčiais, sutrumpinti nedarbo laikotarpį ir palen
gvinti perėjimą į kitą darbą bei šiuolaikiškos socialinės apsaugos
sistemą, kuri gebėtų užtikrinti pakankamas pajamas, skatintų už
imtumą ir palengvintų darbo rinkos judumą.
B. Gruževskis pažymi, kad Lietuvoje darbo rinkos lankstumas
suprantamas ganėtinai šiauriai, t.y. kaip didesnės darbdavių lais
vės įdarbinti ir atleisti darbuotojus išleidžiant mažiau lėšų. Tuo
tarpu Europos Komisijos dokumentuose plačiai pabrėžiama, jog
lankstumas reiškia gebėjimą greitai ir veiksmingai prisitaikyti prie
rinkos pokyčių, didesnes galimybes įgyti naujų įgūdžių, siekti ge
resnio darbo ir aukštesnių pareigų, lengviau derinti profesines ir
asmenines pareigas. (Gruževskis, 2010). Dėl šios priežasties tiks
linga tobulinti darbo santykių reguliavimą, siekiant darbo jėgos ir
kapitalo pusiausvyros. (Dambrauskienė, 2008).

IŠVADOS
Iki Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo galioję
darbo įstatymai neatitiko naujų rinkos ekonomikos sąlygų,
prasidėjo naujas darbo teisės šaltinių reformavimo etapas.
Jo pradžioje buvo nuspręsta priimti atskirus darbo teisės
institutus reglamentuojančius įstatymus (gyventojų užimtu
mo, darbo apmokėjimo, darbo sutarties ir kt.), kad jų taiky
mo procese išryškėjusius trūkumus būtų lengviau pataisyti.
Kalbant apie darbo teisės šaltinių hierarchiją, reikia pabrėž
ti Laikinojo Pagrindinio įstatymo, o vėliau nuo 1992 metų
Konstitucijos, įtvirtinusios pagrindines darbo teisę regu
liuojančias nuostatas (principus), reikšmę. Sekantys pagal
hierarchiją darbo teisės aktai - tarptautinės sutartys, Tarp
tautinės Darbo organizacijos konvencijos ir rekomendacijos
bei Europos Sąjungos teisės normos. Svarbiausias Lietuvos

darbo teisės šaltinis, 2002 metų Darbo Kodeksas, nurodo
šiuos darbo teisės šaltinius: Darbo Kodeksą, kitus įstatymus
ir jiems neprieštaraujančius norminius teisės akrus (įstaty
mų įgyvendinamieji teisės aktai), kolektyvinių sutarčių nor
matyvines nuostatas (DK 3 str).

Nors 2003 metais įsigaliojęs Darbo Kodeksas užbaigė dar
bo teisės reformavimo etapą, tačiau paaiškėjo kai kurios jo
spragos bei prieštaravimai, kuriuos reikėjo pašalinti, susi
formavo veiksniai, kurie apsprendė darbo teisės liberalizacijos procesą ir ribas, siekiant tam tikro kompromiso tarp
darbo santykių lankstumo ir darbuotojų saugumo.

Be Darbo Kodekso (kirų įstatymų ir jų įgyvendinamųjų
teisės aktų), darbo teisės klausimus reglamentuoja kolek
tyvinės sutartys (jų norminės nuostatos). Tai unikalus darbo
teisės šaltinis, kuriame reglamentuojami klausimai, kurie

nėra sureguliuoti įstatymais ir kuriais siekiama pagerinti
darbuotojų padėtį lyginant su įstatymais nustatyta padėtimi.
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THE SOURCES OF LABOUR LAW IN LITHUANIA
DURING 1990 - 2000
Summary
This article analyses some issues of labour law development
in Lithuania during the years 1990-2010, article also assessed the
sočiai and economic conditions of the question period. After the
restoration of Lithuanian independence in 1990, necessarily there
were the need to reform its legal system — not only political and
economic relations, it was necessary to reform and consolidate the
market relations. The democratic country based on market economy principles has become the main purpose of Lithuanian lawsystem reform, icluding labour relations. Labour relations reform
faces a diffi cult task - not only to create new legal standards, but
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to regulate the labour law relations, in accordance with the constitutional principles and also the challenges and goals of market
economy. In 2003 Labour Code came into force and became the
main country's act regulating the labour law. In addition to the La

bour Code (other laws and their implementing regulations), labour
law is govemed by collective agreements. The collective agreements are a uniquc source of labor law, which seeks to improve the

situation of workers in relation to the statutory position.

SOCIALINIO DARBO PROFESIJOS IR SOCIALINIŲ

PASLAUGŲ SISTEMOS IŠTAKOS LIETUVOJE:
DARBO IR SOCIALINIŲ TYRIMŲ INSTITUTE
ATLIKTŲ TYRIMŲ 1997-2002 M. APŽVALGA
Prof. dr. (HP) Laimutė ŽAL1MENĖ
Lietuvos socialinių tyrimų centras

Straipsnyje aptariami Darbo ir socialinių tyrimų institute
1997-2002 m. laikotarpiu atlikti socialinio darbo ir socialinių
paslaugų tyrimai. Šių tyrimų poreikį lėmė besiformuojanti po Ne
priklausomybės atkūrimo socialinio darbo profesija ir socialinių
paslaugų sistema Lietuvoje. Nemaža dalis jų buvo užsakomieji ty
rimai, inicijuoti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar jai

pavaldžių institucijų, siekiant numatyti, pagrįsti ar įvertinti vyk
domas socialinių paslaugų sistemos plėtros kryptis. Tik dalis šių
tyrimų duomenų tuomet pateko į viešas ar mokslines publikacijas,
todėl manome, kadjų „atgaivinimas" šiame straipsnyje yra pras
mingas istorinės socialinio darbo raidos Lietuvoje vertinimams.

ĮVADAS
Socialinio darbo profesija, socialinės paslaugos, kaip santy
kinai atskira socialinės apsaugos sistemos ir socialinės politikos
sritis Lietuvoje ėmė formuotis tik po Nepriklausomybės atkūrimo
1990 m. Tuo tarpu žvelgiant į Vakarų šalių patirtį galima pasakyti,
kad jose šių paslaugų sistemos buvo pradėtos formuoti po Antrojo
pasaulinio karo, pripažįstant, kad kai kurių socialiai pažeidžiamų
žmonių grupių (neįgaliųjų, pagyvenusių, socialinės rizikos asme
nų ir kt.) gyvenimas negali būti pagerintas bendromis valstybinės
socialinės paramos priemonėmis (pašalpomis, pensijomis), nes
jiems reikalinga asmeninė, individuali pagalba. Tokios pagalbos,

kurioje pagrindinį vaidmenį vaidino socialinio darbo profesiona
lai, apibūdinimui Anglijoje įsitvirtino terminas asmeninės sociali
nės paslaugos (personai sočiai service-angl; personliche Sozialleistungen - vok.J, o JAV - „žmogiškosios socialinės paslaugos"
(human sočiai service.) (Sočiai Services, 2000; Sočiai services.

2003)^
Taigi, kai Vakarų šalyse socialinio darbo paslaugos, kaip so
cialinės gerovės sritis jau buvo plėtojama keletą dešimtmečių,
Lietuvoje, kaip ir kitose pokomunistinėse šalyse ši sritis pradėta
sistemiškai formuoti tik po 1990 metų. Socialinio darbo profesijos
įsitvirtinimas ir jo pagrindu organizuojamų paslaugų sistemos kū
rimas pareikalavo naujų žinių ir praktikos, kurios iki tol Lietuvoje
nebuvo. Tai savo ruožtu, inspiravo nacionalinių šios srities tyrimų

poreikį.
Šiame straipsnyje aptariami 1997-2002 m. laikotarpiu Darbo ir
socialinių tyrimų institute atlikti socialinio darbo ir socialinių pas
laugų sistemos Lietuvoje tyrimai, o detaliau pristatomi tik keleto
tyrimų, atliktų Institute iki 2000 metų, rezultatai. Nemaža dalis šių
tyrimų buvo inicijuoti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
ar jai pavaldžių institucijų, siekiant numatyti ir pagrįsti sociali
nių paslaugų sistemos plėtros kryptis, įvertinant Vakarų šalių su
kauptą patirtį, adaptuojant ją Lietuvos socialinėms-ekonominėms
sąlygoms. Tik dalis šių tyrimų duomenų tuomet pateko į viešas
ar mokslines publikacijas, todėl manome, kad jų „atgaivinimas"
šiame straipsnyje yra prasmingas istorinės socialinio darbo raidos
Lietuvoje tyrimams. Duomenys gali būti įdomūs bei naudingi so
cialinio darbo ir socialinių paslaugų tyrinėtojams Lietuvoje, ka
dangi jie atspindi naujos profesijos ir paslaugų sistemos ištakas,
įsitvirtinimo aplinkybes šalyje.
59 Lietuvoje šioms paslaugoms įvardinti labiau prigijo ir naudojamas bendresnis
- socialinių paslaugų terminas, kuris pirmiausia buvo įtvirtintas 1996
merų, o vėliau - 2006 merų Socialinių paslaugų įstatymuose. (Žalimienė L.,
Lazutka R., 2009)

1. SOCIALINIO DARBO PROFESIJOS IR SOCIALINIŲ
PASLAUGŲ SISTEMOS IŠTAKOS LIETUVOJE
Pirmasis Lietuvos socialinio darbo profesijos institucionaliza
cijos etapas turėtų būti siejamas su 1994 metais priimta Lietuvos
socialinės paramos koncepcija, kuri įtvirtino Lietuvos socialinės
paramos sistemos sampratą bei išskyrė dvi šios sistemos posiste
mes - piniginių išmokų ir socialinių paslaugų, kaip nepiniginės
paramos formos. Tai galima laikyti socialinių paslaugų srities
Lietuvoje atsiejimo nuo bendros socialinės apsaugos sistemos,

piniginių išmokų sistemos pradžia ir kartu naujos, santykinai ats
kiros socialinės gerovės posistemės institucionalizacijos pradžia
(Žalimienė, 2002). Naujos šalyje sistemos kūrimas pirmiausia
kėlė poreikį įvertinti, tai, ką turime, apibrėžti socialinio darbo ir
socialinių paslaugų sampratą ir kitas svarbias susijusias sąvokas
bei terminus. Socialinių paslaugų sritis Lietuvoje po Nepriklau
somybės atkūrimo kaip ir visose buvusiose postkomunistinėse ša
lyse reikalavo esminių pokyčių: senoji paslaugų sistema neatitiko
naujos socialinės ekonominės aplinkos, ją reikėjo reorganizuoti.
Kita vertus, reikėjo kurti ir naujus šios sistemos elementus, būti
nus išsivysčiusioms gerovės valstybėms. Ypatingai nestacionari-

nių socialinių paslaugų srityje buvo materialinis ir normatyvinis
vakuumas: tradicinio valstybinio sektoriaus vaidmens šioje sfe
roje nebuvo, o savivaldybių funkcijos šioje paslaugų srityje dar
nebuvo susiformavusios. Buvo susiduriama su finansinėmis, ma

terialinėmis problemomis, veiklos standartų trūkumu šios sferos
vystymui (Žalimienė, 1999).
Tyrimai, kuriuos ypatingai įdomu pristatyti būtent kaip atspin
dinčius minėtus pokyčius, naujos Lietuvoje socialinio darbo pro

fesijos ištakas ir pagrindą, nuo kurios prasidėjo socialinių paslau
gų sistemos kūrimas, tai 1997 m. Darbo ir socialinių tyrimų ins

titute atlikti Socialinio darbuotojo praktinės veiklos tyrimas6^ bei
60 Socialinio darbuotojo praktinės veiklos tyrimas. 1997. Tyrimo ataskaita.
Atliko Žalimienė L., Bunevičienė A., Junevičius R. Užsakovas Socialinės
politikos grupė prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
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Įvairių demografinių grupių poreikis socialinio darbo ir paslaugų
institucijoms tyrimas^'.

1.1. „Socialinio darbuotojo praktinės veiklos tyrimas"

(1997 nu)
Tyrimo ^Socialinio darbuotojo praktinės veiklos tyrimas^ tiks
las buvo surinkti, išanalizuoti ir apibendrinti informaciją apie so
cialinį darbą dirbančių asmenų profesinę-kvalifikacinę struktūrą,
vykdomas funkcijas, jų nuomonę apie aktualiausias šio laikotarpio
socialinio darbo problemas tiek skirtingo tipo institucijose, tiek
atskiruose regionuose.
Tyrimo ataskaitoje buvo teigiama, kad „... Lietuvos sociali

nių paslaugų institucijose dirba daugiau kaip 3 tūkst. socialinių
darbuotojų. Socialinio darbo sferoje dirba asmenys atėję ne tik iš
socialinės, bet iš įvairių kitų sferų, kuriose jų veikla nieko bendro
neturėjo su dabartine. Didžiausia dabar dirbančių socialinį darbą
dalis tai buvę pedagogai, įvairaus profilio inžinieriai, buhalteriai,
ekonomistai, žemės ūkio specialistai (jie sudaro virš 60% visų da
bartiniu metu dirbančių socialinį darbą". Taigi, pirmuoju nepri
klausomybės dešimtmečiu Lietuvos socialinių paslaugų praktiko
je dirbančio socialinio darbuotojo kaip profesionalo „portretas"
buvo neaiškus, taigi ir galios, formuojant naują sritį nedidelės. So
cialinio darbo institucijose vyravo didelė dirbančių socialinį darbą
pareigybių įvairovė. „Darbuotojai, vykdantys tas pačias funkcijas,
yra skirtingai įvardijami, todėl socialinio darbo sistemoje yra atsi
radusi didelė painiava".
Atliktas tyrimas turėjo padėjo išsiaiškinti dirbančių socialinį
darbą išsimokslinimo lygi ir specialybių ratą, praktinės patirties
61 Įvairių demografinių grupių poreikis socialinio darbo ir paslaugų institucijoms.
1997. Tyrimo ataskaita. Atliko Žalimienė L., Bikmanienė, I.Blažienė, dr.
A.Pocius. Olandijos -Lietuvos projektas „Profesija ir socialinio darbo
mokymas" (Profession and training of sočiai work). Rengiant klausimyną
konsultavo VU Socialinio darbo katedros vedėjas doc. A.Bagdonas, tyrimą
koordinavo H. Braakenburg iš Olandijos, Utrechto universiteto.
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stažą, dirbančių socialinį darbą pareigybių pavadinimus savival
dybėse, pagrindinius socialinio darbuotojo klientus, socialinių
darbuotojų funkcijas ir jų struktūrą; nuomonę apie socialinio dar
bo problemas ir numatomą socialinių darbuotojų atestaciją ir kt.
Anketos buvo išsiuntinėtos visų respublikos savivaldybių so
cialinės globos ir rūpybos skyriams bei jose esančioms socialinių
paslaugų įstaigoms, gauta 901 užpildyta anketa.62
Dirbančių socialinį darbą išsilavinimas, parei^ybės, atlieka
mos fUnkciios. Gauta informacija leido teigti, kad socialinį darbą
dirbančių tarpe 44,6% turi aukštąjį išsimokslinimą 41,7% specialų
vidurinį, 2,9% nebaigtą aukštąjį, be jokio profesinio pasirengimo
yra apie 10,4% respondentų ir tik apie 5 % buvo socialiniai dar
buotojai, turintys profesinį išsilavinimą (žr. 1 lentelę).
1 lentelė
Dirbančių socialinį darbą pasiskirstymas pagal turimą specialybę

(n=901)
Specialybė
Pedagogai
Įvairaus profilio inžinieriai
Buhalteriai, ekonomistai

Žemės ūkio specialistai
Ikimokyklinio auklėjimo pedagogai
Medicinos darbuotojai
Socialiniai darbuotojai
Kultūros darbuotojai
Specialieji pedagogai

Dalis, %

17,2
13,5
12,4
9,3
8,6
8,1
5,2
3,6
2,6

Psichologai, sociologai

0,3

Kiti

9,1

Neatsakė

10,1

Apie pusė dirbančių socialinį darbą respondentų buvo jaunesni
nei 40 metų.
62 Taigi tyrimo imtis buvo labai didelė, sudarė apie 30% nuo generalinės visumos
(aut. pastaba).

Pagal užimamų pareigybių pavadinimus, dirbančių socialinį
darbą tarpe dominavo socialinio darbuotojo pareigybė, įvairių ins
pektorių ir administratorių pareigybės. Suklasifikuoti pareigybes
buvo ganėtinai sunku, kadangi jų pavadinimai atskirose savival
dybėse labai skyrėsi, tačiau pagal pavadinimo esmę buvo galima
išskirti tokius dažniausius pareigybių pavadinimus (žr. 2 lentelę).
Iš jų galima spręsti, kad socialinio darbo profesijos „veidas"dar
buvo ganėtinai neaiškus (pvz., net esantys buhalterio, apskaitos
darbuotojo pareigybėje buvo traktuojami kaip dirbantys socialinį
darbą).
2 lentelė
Dirbančių socialinį darbą pasiskirstymas pagal pareigybes (n=901)
Pareigybės

Dalis, %

Vyr.inspektoriai, inspektoriai,

socialiniai inspektoriai
Socialiniai darbuotojai
Administracijos vadovai, pavaduotojai

31,0
24,5
16,0

Auklėtojai
Buhalteriai- inspektoriai

4,0

Socialinės globos specialistai

5,1

Apskaitos darbuotojas, buhalteris

2,3

Lankomos priežiūros darbuotojai
Slaugos darbuotojai, kiti medicinos darbuotojai
Socialiniai pedagogai
Vaiko teisių inspektoriai
Darbo terapijos darbuotojas

2,2

6,6

2,6
1,1
1,4
1,0

Kultūros, sporto organizatorius

0,9

Kitos pareigybės

1,3

Kokias funkcijas vykdė dirbantys socialinį darbą specialis
tai įvairaus tipo institucijose? Iš pateiktų atsakymų galima teig
ti, kad dirbančių socialinį darbą seniūnijose funkcijų struktūroje
dominavo informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, atstovą-

vimo koordinavimo, socialinės situacijos tyrimo, diagnostinė, or
ganizacinė (jas nurodė atliekantys virš 80% seniūnijų socialinių
darbuotojų); savivaldybės socialinės paramos skyrių socialinių
darbuotojų dažniausiai atliekamos funkcijų struktūra buvo pana
ši: informavimo, konsultavimo, socialinės situacijos tyrimo, dia
gnostinė, tarpininkavimo, atstovavimo koordinavimo (jas nurodė
atliekantys virš 70% socialinių darbuotojų); vaikų globos namų
socialinių darbuotojų funkcijose dominavo psichoterapinė, švie
tėjiška, globos funkcijos (nurodė 80-90% vaikų namuose dirban
čių socialinį darbą); senų žmonių globos namuose pagrindinės
atliekamos funkcijos buvo nurodytos informavimo konsultavimo,
globos, signalinė, tarpininkavimo, atstovavimo, psichoterapinė

(nurodė daugiau kaip 82% senelių namų darbuotojų) ir neįgalių
žmonių globos įstaigose dominavo tokios funkcijos kaip globos,
psichoterapinė, profesinės veiklos tobulinimo (nurodė virš 70%
socialinių darbuotojų).
To meto socialinio darbuotojo profesijos apraše kaip viena
socialinio darbuotojo svarbių funkcijų (uždavinių) buvo išskiria
ma profesinės veiklos tobulinimo funkcija. Įdomu pažymėti, kad
didelė dalis socialinių darbuotojų ( 20-40%) iš įvairių socialinių
paslaugų institucijų vertino šią funkciją kaip viena labiausiai pro
blematiškų, nes teigė neturį galimybių ją realizuoti. Profesinės
veiklos tobulinimas kaip mažiausiai problematiškas buvo dirban
čių su vaikais respondentų nuomone ir labiausiai problematiškas
dirbančių bendruomenėje (seniūnijų inspektorių nuomone).
Socialinių darbuotojų nuomonė apie kvalifikacijos kėlimą ir
atestaciją. Nors tuo metu socialinį darbą dažniausiai dirbo netu

rintys profesinės kvalifikacijos, tačiau jiems buvo keliami tam tik
ri kvalifikaciniai reikalavimai tam darbui atlikti. Buvo rengiamasi
įtvirtinti dirbančių socialinį darbą atestacijos sistemą, kuri būtų
kaip svertas dirbantiems socialinio darbo praktikoje tobulinti savo
veiklą, kelti savo gebėjimus atlikti socialinio darbuotojo funkcijas.
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Tyrime buvo klausiama socialinių darbuotojų nuomonės apie
formuojamą jų kvalifikacijos kėlimo ir atestacijos sistemą. Kadan
gi socialinį darbą daugiausia dirbo ne profesionalai, nenuostabu,
kad didžiausia dalis respondentų manė, kad pagrindiniai vertinimo
kriterijai atestacijoje turėtų būti praktines veiklos teigiama patirtis
ir darbuotojo asmeninės savybės bei darbo stažas. Tokius verti
nimo kriterijus pabrėžė daugiau kaip du trečdaliai respondentų.
Tuo tarpu išsilavinimą, kaip veiklos vertinimo viena iš kriterijų,
akcentavo tik apie penktadalis (19,8%) respondentų.
Didesnės puses respondentu (61%) nuomone, socialinių dar
buotojų atestaciją turėtų vykdyti savivaldybes lygio institucijos;
apie penktadalis manė, kad tai turėtų daryti valstybės lygmens,
apie dešimtadalis- apskrities lygmens institucijos. a

1.2. Tyrimas „Įvairių demografinių grupių ir socialinių
paslaugų institucijų socialinio darbo poreikiai" (1997 m.)
Tyrimas Įvairių demografinių grupių ir socialinių paslaugų
institucijų socialinio darbo poreikiai buvo Lietuvos-Olandijos
projekto „Profession and training of sočiai work", kuris buvo skir

tas suteikti pagalbą Lietuvai įtvirtinant socialinio darbo profesiją,
dalis. Šio tyrimo tikslai buvo įvertinti socialinio darbo būklę Lie
tuvoje, nustatyti socialinio darbo poreikį bei pateikti pasiūlymus
poreikio gerinimui. Vertinant socialinio darbo poreikį buvo atlikta
Lietuvos socialinio darbo klientų64 ir dirbančių socialinį darbą an
ketinės apklausos (apklausta atitinkamai 420 ir 164 respondentai)
bei 11 ekspertų interviu.
65 Lietuvoje 1998 m. sukurta pirminė socialinių darbuotojų kvalifikacijos
kėlimo ir atestacijos sistema nenumatė savivaldybės funkcijų šiame procese
(Socialinių darbuotojų kvalifikaciniai reikalavimai ir atestavimo tvarka, 1998).
64 Tyrimo respondentai buvo socialiai pažeidžiami asmenys, gyvenantys 8
savivaldybių teritorijose: Kauno, Klaipėdos, Panevėžio miestų; Klaipėdos,
Panevėžio, Pasvalio, Raseinių, Šilutės rajono.

Respondent^ - socialiai pažeidžiamų asmenų nuomonė, su ko
kiomis problemomis iie susiduria, kieno pagalbos tikisi senatvėje.

Pagal pateiktus vertinimus galima teigti, kad socialiai pažeidžia
mų asmenų tarpe „... dominuoja materialinės pagalbos poreikis

(apie 80% respondentų, vertindami savo materialinę padėtį ją api
būdino, kad turimų pajamų pakanka tik maistui arba „nesuduriu
galo su galu"). Tokiu būdu galima manyti, kad būtiniausių porei
kių netenkinimas arba, kitaip tariant, materialinis nepriteklius blo
kuoja kitų klientų poreikių socialinėms paslaugoms pasireiškimą.
Kita vertus, trūksta supratimo ir informacijos apie socialines pas
laugas, nepasitikima socialinėmis institucijomis, nes mažai apie
jas žinoma. Ypač pensinio amžiaus žmonės mažai informuoti apie
socialines paslaugas...".

Tyrimas parodė, jog nesant socialinės globos sistemos pakan
kamo išvystymo, paslaugų pasirinkimo galimybių bei tradicijų
respondentų nuomonė atspindi tik minimalius, momentinius po

reikius. Tad kuriant naują paslaugų sistemą nepakanka remtis tik
klientų pareikšta nuomone, būtina pasinaudoti ir kitų šalių patir
timi.

Jdomu pastebėti, kokia buvo socialinio darbo klientų nuomonė
apie pagalbos, kurios jie tikisi senatvėje pobūdį. Mat 1997 me
tais socialinių paslaugų sistema Lietuvoje dar tik formavosi. Iš
pateiktų vertinimų matome, kad tuo metu apie ketvirtadalis socia
liai pažeidžiamų asmenų (tame tarpe 21,9% ikipensinio amžiaus ir
35,8% pensinio amžiaus) orientavosi į viešąsias paslaugas, socia
linių darbuotojų pagalbą senatvėje.

3 lentelė
Dviejų amžiaus grupių respondentų nuomonė apie tai, kieno

pagalbos jie tikisi senatvėje (%)
Kieno pagalbos tikisi senatvėje

Niekieno, pats (-i) pasirūpinsiu
Sutuoktinio
Vaikų
Giminių
Kaimynų, pažįstamų
Valstybės (soc. darbuotojų ir pan.)
Kita

Ikipensinio

Pensinio

amžiaus

amžiaus

11,9
12,9
65,7
7,5
1,0
21,9

7,3
8,7
45,0
14,2

2,5

2,8

7,8

35,8

Socialinių darbuotoju kvalifikacijos vertinimas. Socialinį dar
bą Lietuvoje dirba praktikai, neturintys tam skirto profesinio pa
rengimo ir akivaizdu, kad jų kvalifikacija negali būto pakankama.
Tačiau tyrimo metu gauti dirbančių socialinį darbą veiklos vertini
mai iš klientų pusės yra gana aukšti. Tai galime laikyti dabartinio
laikotarpio fenomenu, materialinės paramos poreikio dominavimo
įtaka, nepakankamu informuotumu apie socialinio darbo esmę,

funkcijas. Suprasti šį fenomeną padeda ir respondentų nuomonė
apie socialiniam darbuotojui reikalingas savybes: respondentų
nuomone, trys pačios svarbiausios socialinio darbuotojo savybės

yra sąžiningumas (nurodė 77,5% klientų), sugebėjimas suprasti
kitą žmogų (72,9%) ir sugebėjimas užjausti (70,7%). Taigi, socia
liniams darbuotojams daugiausia keliami moraliniai ar komunika
ciniai reikalavimai, vertinamos pirmiausia žmogiškosios savybės,
o ne profesionalumas, t.y. žinios, organizaciniai gebėjimai ir pan.

Natūralu, kad ir pačių dirbančių socialinį darbą nuomonė apie
savo gebėjimus yra labai teigiama: didesnė pusė apklaustų socia
linių darbuotojų atsakė, kad jų disponuojamos žinios ir gebėjimai
atitinka tai, ko reikia šiame darbe ir tik apie dešimtadalis mano,
kad jiems dar reikia daug mokytis (žr. 4 lentele).

4 lentelė
Socialinių darbuotojų nuomonė apie savo žinias ir mokėjimus

socialiniam darbui atlikti (n= 164)
Dalis, %

Ar žinios ir mokėjimai atitinka atliekamą veiklą?

6,7

Žinios pranoksta tai, ko reikia darbui
Visiškai atitinka
Iš esmės atitinka, tik kai kuriose srityse žinių trūksta

20,1
61,6

Dar reikia daug mokytis

11,0
0,6

Kita

1997m. dirbusių socialinį darbą nuomonė atskleidžia, kad nau
ją Lietuvoje profesinės veiklos sritį jie dažnai pasirinko dėl tam
tikrų savo vertybių ar asmeninių savybių, tokių kaip noras padė
ti žmogui, nusiteikimas dirbti darbą, kuriame gali išreikšti save,
bendrauti su žmonėmis (žr. 5 lentelę).
5 lentelė
Socialinio darbo kaip savo profesinės karjeros pasirinkimo motyvai

(n= 164)
Teiginiai

Mėgsta dirbti su žmonėmis
Gali pagelbėti žmonėms
Neblogas atlyginimas

Dalis, %

23,5
22,2
0,5

Darbas arti namų

4,9

Geras kolektyvas

12,1
18,0
10,8
7,5

Gerai, kad apskritai turi darbą
Tai artima veikla turimai profesijai
Gali save išreikšti
Kita

0,5

Galima manyti, kad didelė dalis to meto socialinių darbuotojų
pasirinko šią veiklą iš pašaukimo, didelės motyvacijos ir noro pa
dėti žmonėms. Praktinėje veikloje tai kompensavo žinių ir įgūdžių
stoką. O ir klientų lūkesčiuose svarbiausią vaidmenį vaidino šių

darbuotojų gebėjimas suprasti, užjausti, o ne profesionalumas tei
kiant pagalbą.

2. PIRMŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SISTEMOS
PASIEKIMŲ VERTINIMAS, TOLIMESNĖS PLĖTROS

ĮŽVALGOS
Svarbus postūmis šiuolaikinės socialinių paslaugų sistemos
Lietuvoje įsitvirtinimui buvo 1996 metais priimtas Socialinių pas
laugų įstatymas, kuris padėjo pagrindus visų svarbiausių šios sis
temos elementų teisiniam reglamentavimui. Šio įstatymo pagrindu
buvo priimta nemažai teisės aktų", kurie apibrėžė socialinių pas
laugų sampratą ir klasifikaciją, socialinių paslaugų klientų grupes,
paslaugų organizatorių ir teikėjų funkcijas, paslaugų finansavimo
ir apmokėjimo klausimus. Lietuvos socialinių paslaugų sistemos
įsitvirtinimas, jos atsi(si)ejimas nuo senosios sovietinės sistemos,
buvo sudėtingas įvairių veikėjų, institucijų, aplinkos, pažinimo
plėtros tarpusavio sąveikos procesas. Tačiau tai buvo laikotarpis,
kai socialinių paslaugų tikslai ir kliento problemų sprendimas
buvo prioritetiniai prieš paslaugų teikėjų išlaidas ar veiklos eko
nominį efektyvumą. Teisės į paslaugas įgyvendinimas ir porei
kių tenkinimo pirmumas prieš išlaidas ir efektyvumą - toks buvo
dominuojantis diskursas. „Paslaugos pagal poreikius reiškia, kad
svarbiausia yra tai, kas socialiai teisinga ar reikalinga visuome
nei, tuo tarpu tai, kas efektyvu yra antraeiliai dalykai.) (Walsh K.,
1994, P. 68.) Tai atskleidžia ir 1999 m. Institute atlikti tyrimai:
Socialinių paslaugų socialinio ekonominio efektyvumo savival
dybėse tyrimas6*, Pagyvenusių žmonių socialinių paslaugų po'5 Socialinių paslaugų katalogas (1996), Socialinių darbuotojų kvalifikaciniai
reikalavimai ir atestavimo tvarka (1998), Apmokėjimo už socialines paslaugas
principai ir tvarka (1998).
* Socialinių paslaugų socialinio ekonominio efektyvumo savivaldybėse tyrimas.
Tyrimo ataskaita. 1999. Atliko Žalimienė L., Šileika A., Bikmanienė R.,
Bunevičienė A., Junevičius R. Užsakovas Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija.
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reikis kaime bei paslaugų plėtojimo rekomendacijos,67 Socialinių
paslaugų apmokėjimo taikymo savivaldybėse tyrimas68, kuriuose
buvo bandoma įvertinti sukurtų socialinių paslaugų efektyvumą
pagrindinį dėmesį skiriant socialiniam efektyvumui.
2.1. „Socialinių paslaugų socialinio ekonominio

efektyvumo savivaldybėse tyrimas" (1999 m.)
Tyrimas pažymėjo, kad po 1990 m. Lietuvoje pirmiausia vyko
kiekybinis šuolis socialinių paslaugų sistemos plėtojime: išaugo
įstaigų skaičius, atsirado įvairesnės paslaugų rūšys, ėmė dominuo
ti savivaldybių ar NVO teikiamos paslaugos, sumažėjo valstybės,
kaip paslaugų organizatoriaus ir teikėjo funkcijos, kūrėsi įvairaus
pavaldumo, įvairioms klientų grupėms skirtos, įvairaus tipo so
cialinių paslaugų įstaigos. „Dabartiniu metu dauguma respubli
kos savivaldybių jau turi ne po 1-2, bet po kelias ar net kelias
dešimt įvairaus tipo socialinių paslaugų įstaigų. Taigi, laikotarpis
iki 1999 m. - tai kiekybinis šuolis socialinių paslaugų plėtojime,
kurio „raktiniai" žodžiai - paslaugų įstaigų skaičius; paslaugų
rūšių įvairovė, paslaugų poreikis. Po 1998 m. gali būti įvardyti
antrojo socialinių paslaugų plėtojimo etapo pradžia -jame akcen
tai socialinių paslaugų sistemos vystyme perkeliami iš kiekybinių
rodiklių į kokybinius". Todėl šio tyrimo uždaviniai numatė, kad
socialinių paslaugų socialinis-ekonominis efektyvumas buvo ana

lizuojamas ir vertinamas remiantis tokias pagrindiniais rodikliais
kaip savivaldybių išlaidos socialinių paslaugų vystymui (jų dydis
ir struktūra); paslaugų tinklo išvystymas (arba kuriamos įstaigos
visų klientų grupių poreikiams tenkinti); socialinių paslaugų įs67Pagyvenusių žmonių socialinių paslaugų poreikis kaime bei paslaugų plėtojimo
rekomendacijos. 1999. Atliko Zalimienė L., Bikmanienė R., Bunevičienė A.,
Junevičius R. Užsakovas Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
68Socialinių paslaugų apmokėjimo taikymo savivaldybėse tyrimas. 1999. Atliko
Zalimienė L., Bikmanienė R., Bunevičienė A., Junevičius R. Užsakovas
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
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taigų personalo dydis, vieno kliento išlaikymo kaštai; paslaugų
prieinamumo rodikliai; socialinių paslaugų teikėjų kvalifikacija;
bendradarbiavimo išvystymas, kaip socialinių paslaugų kaštų ma
žinimo, paslaugų prieinamumo didinimo būdas.
Šis tyrimas rėmėsi savivaldybių socialinės paramos skyrių va
dovų nuomonėmis ir vertinimais apie minėtus socialinių paslaugų
sistemos plėtojimo aspektus. Pagal parengtą anketą visų savival

dybių socialinės paramos skyrių vedėjams buvo išsiuntinėtos eks
pertinio vertinimo anketos (informacija gauta iš 45 savivaldybių).
Taip pat buvo surinkta statistinė informacija apie socialinių pas
laugų finansavimo dydį bei struktūrą savivaldybėse.
Savivaldybių socialinės paramos skyrių vadovij nuomonė apie

paslaugų apmokėjimo įvedimą, globos pini^ų mokėjimą. 1998 m.
Lietuvoje buvo įvestas mokėjimas už socialines paslaugas (Dėl
Apmokėjimo už socialines paslaugas principų ir tvarkos patvirti
nimo, 1998). Kokia padėtis buvo savivaldybėse įgyvendinant šio
teisės akto nuostatas, taikant pagalbos namuose paslaugų apmokė
jimą, matome iš 6 lentelės duomenų.

6 lentelė
Pagalbos namuose paslaugų apmokėjimo taikymas savivaldybėse
1999m.
Ar mokama už pagalbos namuose
paslaugas savivaldybėje?

Savivaldybių
skaičius

Dalis, %

l.Moka

22

48,9

2. Nemoka ir nenumatoma

13

28,9

3. Rengiasi įvesti apmokėjimą

9

20,0

4. Neatsakė

1

2,2

Taigi, 1999 m. tik pusėje savivaldybių apmokėjimas už sociali
nes paslaugas buvo realiai taikomas. Tyrimo ataskaitoje teigiama,

kad „Apmokėjimo taikymas už pagalbos namuose paslaugas kol
kas dar labai problematiškas, nes žmonės neigiamai vertina ap
mokėjimo įvedimą, atsisako paslaugų, jeigu reikia mokėti" (žr. 7
lentelę).

7 lentelė
Savivaldybių socialinės paramos skyrių vadovų nuomonė, kaip
klientai vertina mokėjimo būtinumą (n = 45)
Kaip žmonės vertina mokėjimą už pagalbos namuose
paslaugas?

Dalis, %
2,2

1. Mano, kad mokėti būtina
2. Atsisako paslaugų, jeigu reikia mokėti

31,1

3. Mano, kad reikėtų mokėti mažiau

24,4

4. Kita, neatsakė

42,3

Pačių savivaldybių socialinės paramos skyrių vadovų nuomo
nės dėl apmokėjimo įvedimo gana prieštaringos, net 27% savival
dybių išsakė nuomonę, kad mokestis už paslaugas iš esmės yra
per didelis.
Kokios pagrindinės priežastys lemia, kad savivaldybėse klien
tams netaikomas paslaugų apmokėjimas:
•klientai psichologiškai nenusiteikę ir mano, kad negali skirti
lėšų paslaugų apmokėjimui, todėl jų atsisako, jeigu reikia
mokėti;
•mažos klientų pajamos, dauguma gaunančių paslaugas pagal

pajamas ir neturi mokėti;
•neaišku, kaip apskaičiuoti paslaugos kainą;
•nepatvirtinta paslaugų apmokėjimo tvarka (miesto valdyba
nepatvirtino);
•nėra pagalbos namuose tarnybų;
•taikys nuo 1999 m.

1996 m. Socialinių paslaugų įstatymas numatė globos pinigų
klientams įvedimą, kaip naują socialinių paslaugų finansavimo
formą, kuri taikoma ir Vakarų šalyse. Iš pateiktų vertinimų galima
spręsti, kad 1999 m. šie pinigai buvo mokami socialinių paslaugų
klientams net 18 savivaldybių. (žr. 8 lentelę).69
69 Tačiau dabartiniu metu šių pinigų mokėjimas daugelyje savivaldybių apribotas

187

8 lentelė
Globos pinigų taikymas savivaldybėse (n 45)
Savivaldybių
skaičius

Dalis,

18
24

40,0

3. Bus mokami nuo kitų metų

2

4,4

4. Neatsakė

1

2,2

Ar mokami globos pinigai?
1. Mokami
2. Nemokami

%
53,3

Socialiniu paslaugų prieinamumo vertinimas. Tyrime teigia
ma, kad „Paslaugų prieinamumas nuošalesnių vietovių gyvento
jams yra nepakankamas. Realiai naudotis paslaugomis nuošales

nių vietovių gyventojai beveik neturi galimybių, jei neturi savo
transporto, arba jei savivaldybių socialinės paramos skyrių trans
porto tarnybos išvystytos nepakankamai" (žr. 9 lentelę).
9 lentelė
Savivaldybių socialinės paramos skyrių vadovų nuomonė apie
atokesnių vietovių gyventojų galimybes naudotis dienos globos
paslaugomis
Ar nuošalesnėje vietovėje gyvenantis asmuo gali
realiai naudotis dienos globos paslaugomis?

1. Gali bet kuris norintis

Savival

dybių

0

2. Dauguma, bet tik kiek pajėgia aptarnauti
transporto tarnyba
3. Gali tik šeimos, turinčios savo transportą

Dalis, %

skaičius

0,0
22,2

10

7

15,6

4. Gyvenantys ne mieste realiai negali

17

37,8

5. Neatsakė

11

24,6

Savivaldybės ir NVO bendradarbiavimas socialiniu paslaugu
teikime. Žiūrint iš dabartinės socialinių paslaugų efektyvaus orgadėl jų administravimo nesklandumų ir neaiškumų.

nizavimo sampratos, bendradarbiavimas su NVO, kitomis savival

dybėmis yra būtinas, kadangi garantuoja geresnį kliento poreikių
patenkinimą, mažesnes išlaidas paslaugų sistemos sukūrimui. Ta

čiau 1999 m. savivaldybių požiūris į bendradarbiavimą su kitomis
savivaldybėmis, NVO, teikiant socialines paslaugas, buvo vertina

mas gana nevienareikšmiškai. Kaip rodo savivaldybių socialinės
paramos skyrių vadovų ekspertinė apklausa, bendradarbiavimo
reikšmė ir galimybės vertinamos gana rezervuotai (žr. 10 lentelę).
10 lentelė
Respondentų nuomonė apie bendradarbiavimo galimybes
steigiant naujas socialinių paslaugų įstaigas

Ar tikslinga bendradarbiauti su NVO, kitomis savi
valdybėmis, steigiant naujas įstaigas ?

Savi
valdybių
skaičius

DaUs,

%

3

6,7

29

64,4
17,8

4. Tai sunkiai įmanoma

8
4

5. Neatsakė

1

2,2

1. Tikslinga steigiant daugelį įstaigų
2. Tikslinga tik kai kurių specifinių įstaigų
steigimui
3. Netikslinga, nes būtų daug problemų

8,9

Socialiniu paslaugų įstaigų kaštai. Tyrimo ataskaitoje teigiama,
kad „socialinių paslaugų įstaigų išlaikymo išlaidos gana skiriasi,
priklausomai nuo socialinių paslaugų įstaigos tipo (žr. 11 lentelę).
Tačiau griežtai lyginti vieno ar kito tipo įstaigas atskirose savi
valdybėse galime tik sąlyginai. Kaip jau buvo minėta anksčiau,
kai kurios įstaigos teikia įvairaus tipo paslaugas ir jų priskyrimas
vienam ar kitam paslaugos tipui yra gana sąlyginis. Atskirose sa
vivaldybėse to paties pavadinimo įstaiga gali teikti visai skirtingas
paslaugas. Kadangi nėra privalomo pagrindinių socialinių paslau
gų įstaigų tipų veiklos aprašo".

11 lentelė
Išlaidų dydis ir struktūra
įvairaus tipo socialinių paslaugų įstaigose savivaldybėse
Vidutiniai 1-o kliento
išlaikymo kaštai
Įstaigų tipai pagal klientų grupes

1998 takšt.
Lt per
metus

1999 tukst.Lt
per metus /LT
per mėn.

1. Pagyvenusiems:

7,5

7,4

1.1. Stacionarios globos

7,4

1.2. Slaugos

9,1

7,4/616
7,4/616

2. Neįgaliems suaugusiems:

8,0

7,5

2.1. Stacionarios

9,6

2.2. Nestacionarios

7,7

9,2/767
5,6/467

3. Neįgaliems vaikams:

8,0

8,3

3.2. Globos grupės

8,8

10,7/891
6,7/558

3.3. Ugdymo centrai

7,4

4. Vaikams iš probleminių Seimų:

7,8

8,1

4.1. Globos namai

7,9

4.2. Laikinos globos namai
4.3. Šeimyniniai namai, šeimyna

4,2

8,7/725
6,5/542
3,6/300
2,3/191
1,5/125

6,2

4.4. Globos grupės*

11,5

4.5. Dienos centrai*

7,5

5. Rizikos grupės:

2,6

2,7

5.1. Nakvynės namai

2,3

2,5/208

5.2. Socialinės reabilitacijos centrai

0,9

0,6/50

6. Seimą, bendruomenė:

0,6

6.1. Bendruomenės centrai
6.2. Šeimos paramos centrai

0,2

6.3. Labdaros valgyklos, vaistinės kt.

1,0

Pagalba namuose

1,2

0,5

0,3/25
0,2/17
0,9/75
1,3/108

„Lyginant 1998 m. savivaldybių socialinės paramos biudžeto
struktūrą su 1997 m. duomenimis, lėšų, skirtų socialinių paslaugų
plėtojimui dalis savivaldybėse nežymiai sumažėjo. Vidutiniškai
lėšos socialinėms paslaugoms 1998 m. sudarė apie 2,0% nuo ben
dro savivaldybės biudžeto ir 13,8% nuo visai socialinei paramai
skirtų lėšų. 1997m. vidutiniškai savivaldybėse lėšos socialinėms

paslaugoms sudarė apie 2,3% nuo bendro savivaldybės biudžeto ir
18,8% nuo visai socialinei paramai skirtų lėšų. Tačiau pagal 1999
m. planuojamus rodiklius, lėšos socialinėms paslaugoms vėl turė

tų sudaryti 2,3% nuo viso savivaldybės biudžeto ir 15,6% nuo visų
socialinės paramos lėšų".

„Dauguma savivaldybių didesne pusę socialinėms paslaugoms
skirtų lėšų nukreipia stacionarių paslaugų vystymui: 1998 m. —
67%, 1999 m. - 60% visų paslaugoms skirtų lėšų skirta staciona
rioms paslaugoms. Tik nedidelė dalis savivaldybių realiai įgyven
dina nestacionarių paslaugų plėtojimo prioritetą. Tačiau nestacionarioms paslaugoms plėtoti skirtų lėšų dalis didėja. Vidutiniškai
respublikoje nestacionarioms paslaugoms skirtos lėšos 1998 m.

sudarė 32,5%, o pagal 1999 m. planuojamus rodiklius turėtų suda
ryti 39,9% nuo visų paslaugoms skirtų lėšų."
2.2. Tyrimas „Pagyvenusių žmonių socialinių paslaugų
poreikis kaime bei paslaugų plėtojimo rekomendacijos"
(1999 m.)
Šio tyrimo atsiradimo idėją galima sieti su aplinkybe, kad
1998 m. kovo 3 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu 1999

metai buvo paskelbti tarptautiniais Pagyvenusių žmonių metais
ir įgyvendinama Pagyvenusių žmonių metų programa (1999 m. Pagyvenusių žmonių melai, 1999).

Tyrimo tikslas buvo išanalizuoti ir įvertinti kaimo gyventojų
poreikius socialinėms paslaugoms, pateikti socialinių paslaugų
pagyvenusiems žmonėms kaime plėtojimo rekomendacijas. Tuo
tikslu buvo gilinamasi į kaimo seniūnijų socialinių paslaugų įstai
gų tinklo ypatumus, siekiama nustatyti pagyvenusių kaimo gyven
tojų poreikių socialinėms paslaugoms struktūrą bei paslaugų pa
gyvenusiems kaimo gyventojams plėtros galimybes. Tyrimas ap
ėmė kaimiškas teritorijas bei nedidelius miestelius. Buvo apklau
siami kaimo seniūnijų socialinio darbo organizatoriai - parengta

ir išsiuntinėta anketa visų savivaldybių kaimo seniūnijų socialinio
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darbo organizatoriams. Gautos 389 kaimo seniūnijų anketos iš 37
rajonų (tai sudarė 84% nuo visų kaimo seniūnijų 44 rajonų).
Informacijos apie socialines paslaugas kaimo gyventojams

problema. Tyrimo ataskaitoje teigiama, kad „Informaciją apie
teikiamas socialines paslaugas kaimiškosiose seniūnijose gali
ma gauti tik atskirų tyrimų pagalba, bet ne valstybinės statistikos
lygyje. Apskritai, norisi pažymėti, kad respublikos kaimiškųjų
bendruomenių (seniūnijų) socialinės problemos labai menkai at
sispindi valstybinėje statistikoje."
„Lietuvos kaimo bendruomenė dar nėra išlepinta socialinėmis
paslaugomis, daugeliui paslaugos negirdėtas ir naujas dalykas. Pa
čių kaimo bendruomenės vartotojų (paslaugų klientų) vertinimai
rodo, kad daugelis sunkiai suvokia nepatenkintus socialinių paslau
gų poreikius kaip tam tikras socialines problemas. Tai susiję su kai
mo gyventojų požiūriu, vertybėmis, patyrimu ir sociokultūriniais
faktoriais. Todėl socialinio darbo specialistai, plėtodami tam tikros
bendruomenės socialinių paslaugų tinklą, turėtų vengti įprastų so
cialinių paslaugų teikimo schemų, o labiau atsižvelgti į konkrečios
bendruomenės gyventojų socialines, demografines charakteristi
kas, pagaliau- istorines kaimo tradicijas. Ar kaimo gyventojui pri

imtini „miestietiški" socialinių problemų sprendimo būdai?"
Socialinių paslaugu poreikio kaimo vietovėse vertinimai. „So

cialinių paslaugų teikimo sistema kaime dar tik formuojasi. Yra
labai dideli skirtumai socialinių paslaugų išvystymo lygyje tarp
atskirų seniūnijų. Tik apie 30% (115 iš 389) seniūnijų turi vieno
kias ar kitokias socialinių paslaugų įstaigas. Pusė šių įstaigų yra
skirtos senyvo amžiaus gyventojams..."

„Beveik pusė respondentų nurodė (46,8%), kad savivaldybė,
planuodama naujų socialinių paslaugų įstaigų steigimą ar jų veiklą
rajone, visada atsižvelgia ir į kaimo gyventojų poreikius. Tačiau

31,9% teigė, kad kaimo gyventojų poreikius jų savivaldybėje tik
kartais įvertina ar visai neįvertina — 16,8%. "

Respondentai vertino socialinių paslaugų įstaigų plėtrą savo
kaimo vietovėse ateityje bei teritorinio šių paslaugų decentraliza192

vimo poreikį. Didžiausia dalis seniūnijų atstovų (virš 40%), mano,
kad seniūnijose reikia steigti tik pagalbos namuose tarnybas, nu
rodė, kad jų seniūnijoje bus plėtojamos tik pagalbos namuose pa
slaugos. Daugiau kaip ketvirtadalis (27%) iš viso neįsivaizdavo,
kaip bus plėtojamas socialinių paslaugų tinklas kaimo vietovėse
ir tik 5,7% nurodė naujų socialinių paslaugų įstaigų steigimo keti
nimus. „Kaimo seniūnijų darbuotojai visai nevardija poreikio kai
kurioms „naujoviškoms" socialinėms paslaugoms, pvz., tokioms
kaip krizių centrai, patyrusioms smurtą moterims ir vaikams. Gal

būt, tokios įstaigos nėra priimtinos kaimo gyventojų mentalite
tui ir jų kūrimas kaimo vietovėse turėtų vykti palaipsniui, galbūt
bendroje kitų socialinių paslaugų įstaigų bazėje".
12 lentelė
Seni^nijų socialinio darbo organizatorių nuomonė apie socialinių
paslaugų kaime vystymo kryptis (n=389)
Seniū
Kaip bus plėtojamos socialinės paslaugos

nijų
skai

Dalis,

%

čius

Steigs naujas įstaigas

22
28
165
63
106
5
389

Plės esančias

Vystys tik pagalbą namuose
Nieko nekeis
Neaiški ateitis
Neatsakė

Viso

5,7
7,2
42,4
16,2
27,2
1,3
100,0

.Anketų informacijos kokybinė analizė leidžia kalbėti apie
gana žemą daugumos seniūnijų socialinio darbo organizatorių
kvalifikaciją (neskiria stacionarių ir nestacionarių paslaugų sam
pratos, socialines paslaugas tapatina su buitinio gyventojų aptar
navimo sąvokomis ir t.t.). Be to, daugelis nurodė, jog netaiko po

reikio pagalbai namuose vertinimo metodikos, nes ji sudėtinga,
nebuvo apmokymų jos pildymui."70
70 1999 m. buvo patvirtinta
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3. KITI DARBO IR SOCIALINIŲ TYRIMŲ INSTITUTE
ATLIKTI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TYRIMAI
Minėtu 1997-2002 m. laikotarpiu Darbo ir socialinių tyrimų
institute buvo atlikta ir nemažai kitų socialinio darbo ir socialinių
paslaugų mokslinių ar taikomųjų tyrimų, kurių visų pristatyti ir
aptarti šiame straipsnyje nėra galimybių. Trumpai juos apibūdi
nant galima būtų pasakyti, kad buvo tyrinėjamos neįgaliesiems,
vaikams skirtos socialinės paslaugos, šių paslaugų efektyvumas,
tolimesnės plėtros galimybės ir poreikis. Tyrimų rezultatų pagrin
du buvo rengiamos rekomendacijos socialinei politikai, paslaugų
organizavimui tobulinti.

Pagrindiniai minėtu laikotarpiu Institute atlikti socialinių pas
laugų moksliniai, taikomieji tyrimai:
•Socialinių paslaugų apmokėjimo taikymo savivaldybėse ty
rimas. 1999. Užsakovas LR Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija.
•Dienos centrų veiklos lyginamoji analizė. 2000. Užsakovas

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
•Regiono (apskrities, savivaldybės) įvairaus tipo vaikų glo
bos ištaigų veiklos sisteminis įvertinimas pažangių vaikų
globos formų taikymo aspektais. 2001. Užsakovas LR Soci
alinės apsaugos ir darbo ministerija.
•Socialinių paslaugų sistemos kokybinė plėtra.: Bazinių pas
laugų krepšelio sudarymo, jo kainos ir papildomų paslaugų
kainų nustatymo senų žmonių globos namuose metodika.

Aplinkos pritaikymo žmonėms su fizine negalia miesto bei
kaimiškose savivaldybėse įvertinimas. 2001. Užsakovas LR
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
•Lietuvos neįgaliųjų aprūpinimo kompensacine technika sis
temos įvertinimas poreikių patenkinimo, prieinamumo, kaš
tų aspektais. 2001. Užsakovas LR Socialinės apsaugos ir

darbo ministerija.

•Specialiųjų poreikių nustatymo metodikos projekto parengi
mas ir rekomendaciniai pasiūlymai specialiųjų poreikių nu
statymo ir specialiosios pagalbos priemonių taikymo tvarkai

parengti. 2002. Užsakovas LR Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija.
•Vaikų globos organizavimo nevyriausybinėse vaikų globos
institucijose įvertinimas ir šių institucijų akreditavimo bei
Hcencijavimo tvarkos parengimas. 2002. Užsakovas LR So

cialinės apsaugos ir darbo ministerija.
•Neįgaliųjų poreikio kompensacinei technikai planavimo ir
regioninio paskirstymo metodikos projektas. 2002. Respub

likinis neįgaliųjų kompensacinės technikos centras.

APIBENDRINIMAS
Lietuvoje, kaip ir daugelyje kirų pokomunistinių šalių socia
linio darbo paslaugos, kaip socialinės gerovės sritis pradėta sis
temiškai formuoti tik po 1990 metų. Tuo metu Vakarų šalyse jau
buvo sukaupta keleto dešimtmečių šios srities plėtojimo patirtis.
Socialinio darbo profesijos įsitvirtinimas ir jo pagrindu organizuo
jamų paslaugų sistemos kūrimas pareikalavo naujų žinių ir prak
tikos, kurios iki tol Lietuvoje nebuvo. Tai savo ruožtu, inspiravo

nacionalinių šios srities tyrimų poreikį.
Šiame straipsnyje pristatomi 1997-2002 m. laikotarpiu Darbo
ir socialinių tyrimų institute atlikti socialinio darbo ir socialinių
paslaugų sistemos Lietuvoje tyrimai. Nemaža dalis šių tyrimų
buvo inicijuoti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar jai pa
valdžių institucijų, siekiant numatyti ir pagrįsti socialinių paslau
gų sistemos plėtros kryptis, įvertinant Vakarų šalių sukauptą patir
tį, adaptuojant ją Lietuvos socialinėms-ekonominėms sąlygoms.
Tik dalis šių tyrimų duomenų tuomet pateko į viešas ar mokslines
publikacijas, todėl manome, kad jų „atgaivinimas" šiame straips
nyje yra prasmingas istorinės socialinio darbo raidos Lietuvoje
vertinimams.
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Duomenys gali būti įdomūs bei naudingi socialinio darbo ir
socialinių paslaugų tyrinėtojams, nes jie atspindi naujos profesijos
ir paslaugų sistemos ištakas, įsitvirtinimo aplinkybes šalyje.
Straipsnyje detaliau aptariami lik keleto tyrimų, atliktų Insti
tute, rezultatai:

•1997m. tyrimai: Socialinio darbuotojo praktinės veiklos
tyrimas bei Įvairių demografinių grupių poreikis socialinio
darbo ir paslaugų institucijoms tyrimas.
•1999 m. tyrimai: Socialinių paslaugų socialinio ekonominio

efektyvumo savivaldybėse tyrimas bei Pagyvenusių žmonių
socialinių paslaugų poreikis kaime bei paslaugų plėtojimo
rekomendacijos.

Minėtu 1997-2002 m. laikotarpiu Darbo ir socialinių tyrimų
institute buvo atlikta ir nemažai kitų socialinio darbo ir socialinių
paslaugų mokslinių ar taikomųjų tyrimų, kurių visų pristatyti ir
aptarti šiame straipsnyje nėra galimybių. Trumpai juos apibūdi
nant galima būtų pasakyti, kad buvo tyrinėjamos neįgaliesiems,
vaikams skirtos socialinės paslaugos, šių paslaugų efektyvumas,
tolimesnės plėtros galimybės ir poreikis. Tyrimų rezultatų pagrin
du buvo rengiamos rekomendacijos socialinei politikai, paslaugų
organizavimui tobulinti.

Literatūra
/. Dėl Apmokėjimo už socialines paslaugas principų ir tvarkos
patvirtinimo^ . Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas.
Valstybės žinios. 1998,Nr.l2.
2.Dėl socialinės paramos koncepcijos. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimas. Valstybės žinios. 1994 gegužės 9 d.
Nr. 360.
3.Įvairių demografinių grupių poreikis socialinio darbo ir paslaugų
institucijoms. 1997. Mokslinio tyrimo ataskaita. Žalimienė L.,
Bikmanienė, I.Blažienė, dr. A.Pocius. Olandijos - Lietuvos
projektas „Profesija ir socialinio darbo mokymas. V: Darbo ir
socialinių tyrimų institutas.

4.Socialinių darbuotojų kvalifikaciniai reikalavimai ir atestavimo
tvarka. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 1998 m.
sausio 29 d. Nr. 31. Valstybės žinios. 1998-02-1 l,Nr.: 15-364
5.Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymas. Žr. 2006.
http://www.socmin.lt/index.php7-1693332963. 2009 m. rugpjūtis
lld.
6.Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymas. 1996.
Valstybės žinios. 1996, Nr. 104.
7.Pagyvenusių žmonių socialinių paslaugų poreikis kaime bei
paslaugų plėtojimo rekomendacijos. Mokslinio tyrimo ataskaita.
Žalimienė L., BuneviČienė A., Junevičius R. V: Darbo ir socialinių
tyrimų institutas.
8.Socialinio darbuotojo praktinės veiklos tyrimas. 1997. Mokslinio
tyrimo ataskaita. Žalimienė L., BuneviČienė A., Junevičius R. V:
Darbo ir socialinių tyrimų institutas.
9.Socialinių paslaugų socialinio - ekonominio efektyvumo tyrimas
savivaldybėse. 1999. Mokslinio tyrimo ataskaita. Žalimienė L.,
BuneviČienė A., Junevičius R. V: Darbo ir socialinių tyrimų
institutas.
10.Sočiai Services in Europe. An Annotated Bibliography. Centre
for Civil Society, Department of Sočiai Policy, London School of
Economics. 2000.
//. Sočiai Services in Europe: An Annotated Bibliography. Updated
and Extended Edition. Institute for Sočiai Work and Education.
Frakfurt a.M. 2003.
12.Žalimienė L.. Lazutka. Socialinės globos paslaugos Lietuvoje:
nuo valstybinio hierarchinio link mišrios ekonomikos modelio.
Pinigų studijos. 2009. Nr. 2. P. 6-22.
13.Žalimienė L. Socialinės paramos sistema Lietuvoje. Lietuvos
ekonomikos apžvalga.
Statistikos departamentas. Ūkio
ministerija. Vilnius, 2002. Nr. 1. P. 15-20.
14.Žalimienė L. Socialinių paslaugų tinklo plėtojimas Lietuvoje.
1999. Aktualūs socialinės politikos klausimai 1999 Nr. 1. Darbo
ir socialinių tyrimų institutas. P. 15-25.
15.Walsh K., Marketing and Public sector management. European
Journal of Marketing. 1994,28 (3). P. 68.
16.1999 m. - Pagyvenusių žmonių metai . Socialinės paslaugos
pagyvenusiems ir neįgaliems. Informacinis pranešimas (Socialinė
statistika). Vilnius, 1999 m. gegužės 4 d.

THE ORIGINS OF SOCIAL WORK PROFESSION
AND SOCIAL SERVICES IN LITHUANIA:
REVIEVV OF SURVEYS IN INSTITUTE

OF LABOUR AND SOCIAL RESEARCH
IN 1997-2002
Summary
Entrenchment of sočiai work profession and implementation

of sočiai care services in Lithuania since 1990 have reąuired new
knovvledge's and understanding, which in turn inspired demand of
sočiai surveys in the area.

The Article presents the results of sočiai work and sočiai ser
vices researches conducted in Institute of Labour and Sočiai Re
search in 1997-2002. Some of surveys have been initiated by the
Ministry of Sočiai Security and Labour for the purpose to plan and
justify new trends and forms in sočiai services development. Only
some of the results of these surveys have been published at these
date. Therefore we suppose it is meaningful to refresh research
data nowadays as valuable material for researchers working on
sočiai work development issues in the country.
The results of following surveys are discussed in this article:

Research ofpractice of sočiai yvorker (1997); The need ofvarious
demographic groups and sočiai services institutions for sočiai

work (1997); Survey of sočiai - economical efficiency and eįfectiveness of sočiai services in municipalities (1999); The need ofsocial services for elderly in countryside andrecommendationfor its

development (1999).
During 1997-2002 at the Institute were conducted more surveys
in the area of sočiai work and sočiai services however there's no

question to present and discuss all of them in the Article. Briefly,
sočiai services for disabled people, childcare services, effectiveness of services, the need for further development etc. were analyzed in these surveys. Recommendations for sočiai policy and sočiai
services organisations have been prepared based on surveys results.

LIETUVOS SOCIALINĖS APSAUGOS SISTEMOS
ELEMENTŲ FORMAVIMO VINGIAI
(Socialinėspolitikos grupės veiklos 1996-2000 m. kontekste)
Doc. dr. Teodoras MEDAISK1S
Vilniaus Universitetas
Šiame straipsnyje pristatoma Jungtinių Tautų vystymo programos ir
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsteigtos Socialines politikos
grupės (SPG) veikla, kuriant Lietuvos socialinės apsaugos sistemą 19962000 metais. Aptariami kai kurie svarbiausi vykdyti projektai, bandoma
įvertinti jų reikšmę nūdienos socialinės apsaugos sistemos patirties po
žiūriu.

ĮVADAS
Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, daugelį reikšmingų vals
tybės veiklos sričių reikėjo kuo skubiau kurti iš naujo. Ne išim
tis buvo ir socialinė apsauga. Buvusioji tarybinė sistema sunkiai
bebuvo suderinama su kuriama rinkos ekonomika, o prieškarinės

Lietuvos patirtis beveik negalėjo būti pritaikyta dėl smarkiai pasi
keitusio visuomenės pobūdžio. Prieškario Lietuvoje dominavusio

valstiečių ūkio sąlygomis socialinės apsaugos aprėptis buvo labai
nedidelė. Pavyzdžiui, pensijų sistema buvo numatyta tik valstybės
tarnautojams ir pareigūnams; ligos, motinystės, nelaimingų atsiti
kimų draudimas lietė tik samdomus miesto dirbančiuosius, kurie
sudarė tik labai nedidelę tuometinės Lietuvos gyventojų dalį.
Kuriant savąją socialinės apsaugos sistemą, susidurta ir su
rimta žinių bei patirties stoka. Tarybiniais metais Lietuva, nebū
dama savarankiška valstybė, negalėjo dalyvauti nei Tarptautinės
darbo organizacijos, nei Tarptautinės socialinės apsaugos asocia
cijos, nei daugelio kitų tarptautinių socialinės apsaugos organiza
cijų veikloje; šių organizacijų analitinės medžiagos, o juo labiau
mokslinė literatūra socialinės apsaugos klausimais beveik nebuvo
prieinama. Todėl Lietuvoje nebuvo gerai išmanančių XX a. pabai-
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gos socialinės apsaugos patirtį specialistų, kurie galėtų pritaikyti
šią patirtį savo šaliai.
Vis dėlto šioje situacijoje 1990-1991 metais pavyko padėti tin
kamus Nepriklausomos Lietuvos socialinės apsaugos pamatus.

Pagrindiniai to meto sprendimai pasiteisino, išlaikė laiko išbandy
mą ir tebegalioja iki šiol.
Tačiau negalima gyventi vien ant pamatų. Reikėjo tolesnio
didelio ir kruopštaus visos socialinės apsaugos sistemos kūrimo
darbo, ir čia buvo sunku išsiversti be tarptautinės pagalbos bei
patirties. Ją teikė įvairios tarptautinės ir atskirų šalių institucijos.
Kaip vieną iš svarbiausių reikėtų paminėti Jungtinių Tautų vysty
mo programą (JTVP), kurios veiklos Lietuvoje viena iš sudėtinių
dalių buvo „pereinamojo laikotarpio socialinių procesų įtakos ma
žinimas, ypatingą dėmesį skiriant politikos formavimui ir gyve
nimo kokybės rodiklių stebėsenai" (Jungtinių Tautų vystymo pro
grama..., 2005). Priešingai nei Pasaulio banko atveju, ši pagalba
buvo teikiama be jokių išankstinių sąlygų, šalies įsipareigojimų,
be to, teikiama negrąžinamai finansuojant, o ne skolinant lėšas

projektų vykdymui.
Vykdydama paramą, „JTVP pasirinko taip vadinamą NEX
projektų įgyvendinimo būdą, t.y. Vyriausybės įgaliotų institucijų
programos palaikymo ir projektų įgyvendinimo." (Jungtinių Tau
tų vystymo programa..., 2005). Vienu iš tokių projektų įgyvendi
nimo partnerių tapo ir Socialinės politikos grupė. Daugelis tuo
metu vykdytų projektų tapo vėliau priimtų įstatymų pagrindu ir
dabartinės socialinės apsaugos sistemos dalimi. Šiame straipsnyje
bandoma iš daugiau kaip dešimties metų perspektyvos apžvelgti ir
įvertinti kai kuriuos iš jų, palyginti tuometines viltis su nūdienos
realybe.

Pateikiama SPG projektu medžiaga remiasi daugeliu neskelbtų
dokumentų (žr. priedą), todėl visa atsakomybė už jų pristatymo ir
citavimo tikslumą tenka šio straipsnio autoriui.

1. SOCIALINĖS POLITIKOS GRUPĖ. PAGRINDINĖS
VEIKLOS KRYPTYS
1995 m. Socialinės politikos grupės (SPG) steigimą inicijavo
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu
su Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje (JTVP). Šią inicia
tyvą parėmė ir Lietuvos Respublikos vyriausybė, priėmusi 1996 m.
vasario 29 d. nutarimą įsteigti ne pelno organizaciją „Socialinės
politikos grupė", kuri buvo įregistruota 1996 m. gegužės 16 dieną.
Vėliau SPG buvo pertvarkyta į nepriklausomą viešąją įstaigą.
SPG pagrindiniai tikslai buvo analizuoti socialinę situaciją ir
socialinės apsaugos sistemą Lietuvoje, gerinti socialinės politikos
efektyvumą bei propaguoti socialinės apsaugos žinias. Juos vyk
dydama, SPG rengė socialinės politikos rekomendacijas Sociali
nės apsaugos ir darbo ministerijai, vykdė socialinės srities tyrimus,
įgalinančius sistemingai vertinti socialinės politikos alternatyvų
socialines ir finansines pasekmes, kaupė ir teikė informaciją so
cialinės politikos srityje dirbantiems specialistams, giminingoms
institucijoms, nevyriausybinėms organizacijoms, Seimui, Vyriau
sybei.

SPG veikla buvo vykdoma projektais, kuriuos daugiausia už
sakė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, bet taip pat ir pati
JTVP, Tarptautinė darbo organizacija ir kiti partneriai. Kiekvie
nam projektui atlikti buvo sudaromos darbo grupės, į kurias kvies
ti mokslininkai iš universitetų, mokslo tyrimo institutų, ministeri
jų specialistai, nepriklausomi ekspertai bei statistikos specialistai.
Per 1996-2000 metus SPG parengė daugiau kaip keturiasdešimt
projektų. Daugumos atliktų tyrimų rezultatai bei išvados buvo pa
naudoti kaip pagrindas įstatymams bei vyriausybės nutarimams

socialinės apsaugos srityje.
Kita svarbi SPG veiklos sritis minėtame laikotarpyje buvo na
cionalinių Pranešimų apie žmogaus socialinę raidą rengimas. Iš

viso parengti aštuoni pranešimai (pirmasis 1995 metais, dar tik
steigiant SPG, paskutinis 2003 metais, kai SPG jau veikė sava
rankiškai, nebe JTVP programos rėmuose). Pranešimų indėlis,
formuojant šalyje žmogaus socialinės raidos sampratą ir analizuo

jant esamą padėtį buvo labai didelis, jie visada sulaukdavo moks
lininkų, žiniasklaidos ir visuomenės dėmesio. Plačiau jie pristatyti
(SPG. Dešimt..., 2007). Ten pat galima rasti ir informaciją apie

projektus, vykdytus po 2000-jų metų.
Be šio straipsnio autoriaus, su SPG projektais vaisingai dir
bo tokie žinomi šalies socialinės apsaugos ekonomikos bei poli
tikos ekspertai kaip A.Bagdonas, G.Černiauskas, B.Gruževskis,
R.Lazutka, A.Morkūnienė, V.Stankūnienė, L.Žalimienė, V.Žiūkas,

taip pat Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei „Sodros"
specialistai R.Kancevičius, A.Karčiauskienė, R.Klimavičius,
B.Merčaitis, M.Mikaila, V.Murauskaitė, V.Sivilevičienė ir kiti.

2. PENSIJŲ PROJEKTAI
Pensijų projektai buvo bene reikšmingiausia SPG veiklos
kryptis, jiems buvo skinamas didžiausias dėmesys. Aptarsime ke
letą svarbiausiųjų.
2.1. Profesinių pensijų steigimo perspektyva.
1994-1995 metų pensijų reforma Lietuvoje panaikino bet kokį
išskirtinį kokių nors profesinių grupių traktavimą socialinio drau
dimo pensijų sistemoje. Tai buvo teisingas žingsnis, panaikinęs
vienų apdraustųjų teisę privilegijuotai naudotis kitų apdraustųjų
mokamomis įmokomis. Tačiau profesinis išskirtinumas liko vals
tybinių pensijų sistemoje, pvz., specialiose karių ir pareigūnų

bei mokslininkų pensijose. Šių pensijų atskyrimas nuo socialinio
draudimo buvo visiškai pagrįstas, tačiau kai kurių profesinių gru
pių privilegijuotas traktavimas kėlė ir tebekelia abejonių. Be to,
reformos metu liko neišspręsta kai kurių profesinių grupių proble-

ma - tų, kuriose iš tikrųjų negalima vykdyti visavertės profesinės
veiklos iki pensinio amžiaus (pavyzdžiui dažniausiai pateikiami
baleto šokėjai, lakūnai ir t.t.) 1995-1996 metų SPG projekte buvo
bandoma pasiūlyti šios problemos sprendimą remiantis tokiais
principais, kurie tebėra aktualūs ir šiandien:
•bet kokios išskirtinės teisės gauti pensiją dėl priklausymo tai
ar kitai profesinei grupei turi būti apmokėtos atitinkamomis
draudimo įmokomis;
•profesinis pensinis draudimas gali tik papildyti, bet ne pa
keisti privalomąjį valstybinį socialinį pensijų draudimą;
•profesinis pensinis draudimas turi būti savanoriškas arba
remtis kolektyvinėmis sutartimis su darbdaviais;
•privalomas profesinis pensinis draudimas, suteikiantis teisę

gauti priešlaikinę pensiją, nerekomenduotinas kaip būdas
spręsti kenksmingomis sąlygomis dirbusių žmonių proble
mas. Žmonių saugos darbe įstatymo vykdymas privalo už
tikrinti, kad kenksmingomis sąlygomis būtų dirbama tik tol,
kol leidžia sveikatos apribojimai. Taigi palikęs atitinkamą
profesiją darbuotojas turi būti sveikas ir darbingas. Todėl
jam reikalinga ne pensija, o efektyvi perkvalifikavimo sis
tema. Tik išimtiniais atvejais galėtų atsitikti, kad kenksmin
gomis sąlygomis dirbęs asmuo paliktų profesiją su pakenkta
sveikata. Tačiau šiuo atveju dvi pensijas jam numato Valsty

binių socialinio draudimo ir Draudimo nuo nelaimingų atsi
tikimų darbe įstatymai;
•jei privalomas profesinis pensinis draudimas būtų įsteigtas
kai kuriose profesijose, kur darbo specifika neleidžia dirb
ti iki bendrojo senatvės pensijos amžiaus, darbdavys būtų
įpareigojamas mokėti papildomas draudimo įmokas (jei
kolektyvinė sutartis nenumatytų kitaip). Tokiam draudimui
darbdavys galėtų rinktis kurį nors iš kaupiamuoju principu
veikiančių pensijų fondų.
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Kadangi tokia tvarka sudarytų realias galimybes gauti papil
domas profesines pensijas tik po 10-15 ar daugiau metų, projekte
buvo numatytas perėjimo režimas nuo kompensacijų už ankstes

niais įstatymais numatytus pažadus prie naujojo profesinių pensijų
režimo.

Šiandien vertinant šį projektą, tenka konstatuoti, kad raciona
liais to meto pasiūlymais taip ir liko nepasinaudota. Nors, Europos
Sąjungai reikalaujant, 2006 metais buvo priimtas Profesinių pensi
jų kaupimo įstatymas, nė vieno profesinių pensijų fondo šiandien
nėra. Vietoj to pristeigta tiesiai iš biudžeto mokamų privilegijuotų
pensijų ir rentų (teisėjams, menininkams ir kt); karių, pareigūnų ir
mokslininkų pensijos taip pat toliau mokamos tiesiai iš biudžeto.
Lakūnų ir panašių profesinių grupių problema taip pat neišspręs
ta. Tačiau toks mokėjimas visuomenėje suprantamas kaip privile
gija, valstybinės pensijos yra nuolat pateikiamos kaip socialinio
neteisingumo pavyzdys. Jei šios pensijos, užuot mokėjus jas kaip
papildomas dovanas iš biudžeto, remtųsi profesiniais fondais, jos
nebūtų priimamos kaip privilegijos.
Tai, kad problema lieka neišspręsta, liudija ir 2011 metų ge
gužę priimtos Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos
pertvarkos gairės. Jose planuojama „valstybines pensijas ir rentas

suskirstyti į skiriamas pagal profesiją (mokslininkai, pareigūnai ir
kariai, teisėjai, sportininkai, menininkai ir kt.) ir statusą" (Valsty
binio socialinio draudimo..., 201J), kitaip tariant aiškiai atskirti
profesinį pensijų aspektą. Toliau planuojama jas „įtraukti į ben
drą socialinio draudimo pensijų sistefti^lt(Valstybinio socialinio
draudimo..., 2011). Nėra visiškai aišku, kaip tai bus daroma, ta

čiau akivaizdu, kad problemos aktualumas išlieka, o SPG projekte
suformuluotais principais verta pasinaudoti.

2.2. Našlių pensijų reforma
Pirmasis po Nepriklausomybės atstatymo Lietuvos pensijų
įstatymas įsigaliojo nuo 1995 metų sausio 1 dienos. Be daugelio
kitų naujovių, juo buvo įsteigtos našlių ir našlaičių pensijos, pa
keitusios dar iš tarybinių laikų likusias „maitintojo netekimo" pen
sijas. Našlių pensijomis norėta labiau paremti vienišą pensininką,
tačiau, laikantis socialinio draudimo principų, ši pensija buvo su
modeliuota ne kaip parama, o kaip draudiminė išmoka, mokant
našlei ar našliui dalį mirusiojo pensijos, „uždirbtos" jo įmokomis.
Iš pradžių įstatymo projekte nebuvo numatyta perskaičiuoti
jokių iki įstatymo įsigaliojimo paskirtų pensijų. Anksčiau paskir
tos pensijos turėjo būti tik indeksuojamos tuo pačiu būdu, kaip
ir naujosios. Visos naujos pensijų rūšys, įskaitant ir našlių, turėjo
būti pradėtos skirti ir mokėti tik nuo įstatymo įsigaliojimo. Dirbant
su įstatymo projektu, ši nuostata pasikeitė. Vyriausybėje ir Sei
me buvo apsispręsta pritaikyti naujojo įstatymo normas atgaline
tvarka. Tai sukėlė didelių finansinių ir techninių (perskaičiavimo)
sunkumų, kadangi iki 1994 metų nebuvo vedama įstatymo įgy
vendinimui būtina apdraustųjų uždarbio apskaita. Senatvės ir in
validumo pensijų atveju šias problemas bent patenkinamai pavyko
išspręsti, tačiau naują našlių pensijų rūšį įgyvendinti atgaline tvar
ka nebuvo įmanoma. Norint paskirti našlės/našlio pensiją, reikėtų
„prikelti" seniai mirusį žmogų, patikrinti, ar jis atitinka naujojo
įstatymo keliamas sąlygas, apskaičiuoti jo uždarbį už penkerius
metus, ir tik tada paskirti pensiją. Kadangi to praktiškai nebuvo
įmanoma padaryti, buvo apsispręsta „senoms" našlėms (našliams)
palikti ankstesnę maitintojo netekimo pensiją arba leisti pasirinkti
naująją savo paties pensiją. Deja, įstatymo rengėjai nenumatė, kad
taip buvo sukurta nemaža pajamų nelygybė tarp „senųjų" ir „nau

jųjų" našlių.
Susidariusią padėtį teko taisyti. SPG buvo parengtas projektas,
pagal kurį našlių pensijos dydis buvo sumažintas nuo 50 iki 20

procentų mirusiojo sutuoktinio pensijos, likusią dalį paskirstant
našlaičiams. Našlėms ir našliams, kurių sutuoktiniai mirė iki 1995
metų, buvo pasiūlyta skirti 50 procentų bazinės pensijos kaip spe
cialią našlystės pensiją. Tuo buvo siekiama, kuo labiau suvieno
dinti „senų" ir „naujų" našlių pensines teises.

Projekto pagrindu parengtas įstatymas buvo priimtas ir įsiga
liojo nuo 1996 metų vidurio, tačiau viso nepasitenkinimo našlių
pensijų schema jis neišsklaidė. Daugiausia nepasitenkinimo kėlė
tai, kad po visų įstatyminių pokyčių atsirado trijų rūšių našliai
(našlės) su nevienodais išmokų dydžiais: tie, kurių sutuoktiniai
mirė iki 1995 metų; tie, kurių sutuoktiniai mirė nuo 1995 metų iki
1996 metų vidurio ir pagaliau tie, kurių sutuoktiniai mirė vėliau.
Nuolatinis nepasitenkinimas našlių pensijomis privertė jas re
formuoti dar kartą. Todėl nuo 2007 metų našlių pensijų dydis ir
skyrimo tvarka vėl buvo pakeisti. Nuspręsta atsisakyti pensijos
dydžio susiejimo su buvusiu mirusiojo uždarbiu (ar gauta pen
sija) ir skirti visiems našliams (našlėms) fiksuotą 70 litų išmoką
(valstybinės našlių pensijos bazės dydžio, nustatomo Vyriausy
bės). Dėl to padidėjo išmokos „senosioms" našlėms (našliams),
o kartu buvo dar kartą padidinta draudiminė išmoka našlaičiams.
Taigi našlių pensijose buvo dalinai atsisakyta pradiniame įstatyme
ir SPG projekte fiksuoto draudiminio principo, siejančio pensijos
dydį su mokėtomis įmokomis ir žengtas žingsnis link „paraminio"
požiūrio (nors draudimo stažo reikalavimas išliko). Toks pokytis
iškėlė teisėtų abejonių, ar apskritai ši pensija turėtų būti moka
ma draudimo lėšomis. Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų
sistemos pertvarkos gairėse jau numatyta, kad „vietoj socialinio

draudimo bazinės pensijos, socialinio draudimo našlių pensijos ir
šalpos pensijos būtų mokama viena neįmokinė pensija iš Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto" (Valstybinio socialinio draudi
mo..., 2011).

Našlių pensijų schemos pokytį galima vertinti kaip slinktį nuo
konservatyvaus link socialdemokratinio modelio, kai ši pensi
jų rūšis imama modeliuoti ne draudiminių įmokų, o universalios
paramos būdu. Suprantama, kad tokiu atveju našlių pensija neiš
vengiamai turėtų transformuotis į universalios paramos vienišam

pensininkui išmoką, nebeatsižvelgiant į stažo, buvusio civilinio
statuso ir kitus dabar tebegaliojančius reikalavimus.
2.3. Pensijų apskaičiavimo formulės modifikavimas:
„stažo įtaka"

Pirmajame Nepriklausomybės penkmetyje (1990-1994) pen
sijų dydžiai radikaliai keitėsi. Dėl gyvenimo lygio nuosmukio,
lydimo didžiulės infliacijos, pensijos buvo indeksuojamos taip,
kad pirmiausia būtų gelbstimi mažų pensijų gavėjai. Todėl ma
žos pensijos buvo didinamos labiau, negu didelės, kol pagaliau
pensijų dydžiai visiškai „suplokštėjo". Vienas iš svarbesnių 1995
metų valstybinių socialinio draudimo pensijų reformos uždavinių
buvo pensijų diferencijavimo atstatymas. Diferencijavimas pagal
draudimo (darbo) stažą nekėlė didesnių abejonių, tačiau dėl di
ferencijavimo pagal uždarbį reikėjo apsispręsti. Uždarbiai, nuo
kurių priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos, po 1994 metų
(pradėjus vesti individualią apdraustųjų apskaitą) buvo ir yra įra
šyti „Sodros" duomenų bazėje. Tačiau duomenys apie uždarbius

iki 1994 metų ne visada patikimi, nepilni ir būna falsifikuojami.
Be to, tarybinio laikotarpio uždarbiai dėl komandinio to meto eko
nomikos pobūdžio būdavo reguliuojami voliuntaristiškai. Dėl šių
priežasčių viename iš pensijų įstatymo projekto variantų buvo siū
loma atsisakyti pensijos diferencijavimo pagal uždarbį iki 1994
metų ir atsižvelgti tik į stažą iki tų metų, o draudžiamųjų pajamų
koeficientą už tą laikotarpį laikyti lygiu vienetui. Diferencijavimą
pagal uždarbį buvo siūloma pradėti tik nuo 1994 metų. Tuometinė
Vyriausybė ir Seimas neparėmė šio sumanymo, motyvuodami tuo,

207

kad neteisinga suvienodinti, pvz., valytojos, inžinieriaus ir direk
toriaus pensijų.
Atsižvelgus į Vyriausybės ir Seimo nuomonę, pensijų įstatymo
projektas buvo pertvarkytas taip, kad pensijos dalis už laikotarpį
iki 1994 metų būtų skaičiuojama pagal visą iki to laiko turėtą dar
bo stažą ir pagal uždarbį iš penkerių geriausių" pensininkui metų
per 1984-1993 metų laikotarpį. Be to, „Sodrai" teko atlikti didžiulį
pensijų perskaičiavimo darbą, nes buvo leista pildyti pensininko
byloje esančius uždarbio duomenis.
Seimo 1994 metais priimtu įstatymo variantu liko nepatenkinti
tie pensininkai, kurių didelis darbo stažas, bet buvo palyginti ma
žas uždarbis. Jie reikalavo peržiūrėti valstybinių socialinio drau
dimo pensijų formulę, sustiprinant stažo įtaką pensijos dydžiui ir
atitinkamai sumažinant uždarbio iki 1994 metų įtaką.
1997 metų SPG projektas pateikė paprastą šios problemos
sprendimo variantą. Buvo siūloma mažus asmens draudžiamųjų

pajamų koeficientus (K), įgytus iki 1994 metų, didinti pagal for
mulę 0,5+0,5-K. Tada buvusių uždarbių skirtumai, nors ir darytų

įtaką pensijos dydžius, nebūtų tokie žymūs, ir pensijos dydis už
laikotarpį iki 1994 metų labiau priklausytų ne nuo uždarbių, o nuo
stažo. Dėl to daugiausia būtų laimėję didelį stažą, bet palyginti
mažą uždarbį turėję pensininkai.
Deja, šis SPG projektas nebuvo įgyvendintas. Galbūt, viena
iš priežasčių buvo ta, kad skaičiuojant finansines pasekmes buvo
siūloma vienu procentiniu punktu didinti pensijų draudimo įmo
kos tarifą.
Tačiau „stažo įtakos" problema liko. 2007 metų viduryje ji
buvo iš dalies išspręsta, autoriaus nuomone, kur kas blogesniu
būdu, nei SPG projekte siūlytas: įsteigiant vadinamąjį „priedą už
stažą", kurį sudaro 3 procentai bazinės pensijos už kiekvienus sta
žo metus virš 30 metų. Dabartinis priedas yra nesisteminis, jis nie

kaip nesiejamas su mokėtomis įmokomis, tam tikra dalimi pakerta

motyvavimą jas mokėti ir iš esmės trukdo transformuoti pensi
jos skaičiavimą į „taškų" ar „virtualių sąskaitų" sąskaitų sistemą.
(Valstybinio socialinio draudimo..., 2011) SPG projekte siūlyta
versija neturi šio trūkumo ir tiesiog padidina kiekvienų stažo metų
svorį pagal mokėtas įmokas, bet jų neignoruoja, kaip minėtasis
priedas.
2.4. Pensijų sistemos reformos nuostatos

Vienas reikšmingiausių SPG projektų, baigtas rengti 2000 metų
pradžioje, buvo „Pensijų sistemos reformos nuostatos". Būtent šis

projektas, vėliau tapęs Vyriausybės patvirtintos Pensijų sistemos
reformos koncepcijos (Pensijų sistemos reformos koncepcija...,

2000) ir „Baltosios knygos" pagrindu, buvo pirmasis žingsnis,
rengiant 2004 metų pensijų sistemos reformą.
Pensijų sistemos reformos nuostatos (toliau — Nuostatos) aiš

kiai apibrėžė šias būsimas pensijų sistemos pakopas:
Pirmoji: Socialinės paramos pensijos pakopa.
Antroji: Privalomojo pensijų draudimo pakopa:
•einamųjų įmokų-išmokų dalis;
•kaupiamoji dalis.
TVečioji: Laisvanoriško kaupiamojo pensinio draudimo pakopa.
Socialinės paramos pensijos pakopa. Šios pakopos tikslas - už

tikrinti minimalias pajamas senatvės ar invalidumo atveju visiems
Lietuvos gyventojams, teisėtai pragyvenusiems šalyje ne mažesnį
nei nustatytą laiką. Socialinės paramos pensija turėtų būti finan
suojama iš valstybės biudžeto (bendrųjų mokesčių) lėšų. Ji turėtų
pakeisti dabartinę pagrindinę socialinio draudimo pensijos dalį ir
šalpos pensiją.
Darbo grupė svarstė galimybes socialinės paramos pensiją rea
lizuoti vienu iš dviejų alternatyvių būdų: nacionalinės (visuotinės)
pensijos būdu arba paramos pensijos būdu. Nacionalinė pensija
būtų mokama vienodo dydžio visiems Lietuvoje nuolat gyvenan-

tiems asmenims, pragyvenusiems šalyje ne mažesnį nei nustatytą

metų skaičių. Paramos pensija taip pat būtų mokama visiems Lie
tuvoje nuolat gyvenantiems asmenims, pragyvenusiems šalyje ne

mažesnį nei nustatytą metų skaičių. Tačiau ji būtų mažinama pri
klausomai nuo privalomojo draudimo pakopos mokamos pensijos.
Darbo grupės nuomone, abu socialinės paramos pensijos rea

lizavimo būdai atpigina darbo jėgos kaštus todėl, kad leidžia su
mažinti pensijų draudimo įmokų tarifą. Be to, sudaroma galimybė
nukreipti didesnį įmokos procentą į kaupiamąją sąskaitą, taip pat
atsiranda proga tolygiau paskirstyti įmoką tarp dirbančiojo ir darb
davio. Tačiau darbo grupė pasisakė už nacionalinę pensiją dėl jos
paprastumo (nereikia deklaruoti jokių gaunamų pensinio pobūdžio
išmokų, pakanka amžiaus ar invalidumo fakto) ir palyginti lengvo
perėjimo nuo dabartinės tvarkos (pagrindinė socialinio draudimo
pensijos dalis būtų tiesiog paverčiama nacionaline pensija, o pa
pildomų konsoliduoto biudžeto pinigų jai mokėti iš pradžių reikia
ne tiek jau daug, nes iš karto neatsirastų pernelyg daug iki šiol
negavusių bazinės arba šalpos pensijos asmenų).

Nacionalinė pensija galėtų būti realizuota ir kiek sudėtinges
niu būdu, negu visiems vienoda bazinė išmoka. Kadangi ši pensija
neįmokinė, ją visiškai teisėtai galima diferencijuoti priklausomai
nuo gavėjo invalidumo laipsnio, šeimos sudėties ir kitų sociali
nių parametrų. Tai iš esmės sumažintų pajamų įvertinimo būdu
(means-testing) pensininkams teiktinos papildomos socialinės pa
ramos poreikį.

Tačiau darbo grupė pažymėjo ir tokius nacionalinės pensijos
trūkumus kaip jos brangumas (išmoka turi būti nemaža, kad pa

kaktų pragyventi, antraip teks skirti dar ir socialinę pašalpą) bei
blogas taiklumas (skiriama ir tiems, kuriems paramos visai nerei

kėtų, todėl vieniems mokama be reikalo, kitiems padedama per
mažai).
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Kita vertus, pažymėtini ir tokie paramos pensijos privalumai
kaip jos pigumas (ji mokama tuo mažesnė, kuo didesnę pensiją
asmuo gautų iš privalomojo draudimo) bei taiklumas (skiriama tik
tuomet, kai pensija iš kitų pakopų yra per maža). Vis dėlto darbo
grupės apsisprendimui buvo svarbūs tokie paramos pensijos trū
kumai kaip tai, kad ji naikina paskatas draustis (gaunant primokėjimą iki tam tikro lygio, nebelieka paskatų draustis šiam lygiui ir
mokėti įmokas) bei perėjimo prie jos keblumai (didesnių pensijų
gavėjams reikėtų jų gaunamą pensiją sumažinti dabartinės bazinės
pensijos dydžiu, bet padidinti dabartinę papildomą pensiją, o to
neįmanoma padaryti taip, kad visi gautų tokias pat išmokas, ko
kias gavo anksčiau: jei orientuosimės į vidutinį gavėją, daugelis
gaus kur kas didesnes išmokas, negu dabar. Taigi paramos pen

sijos realizavimas grėstų dar vienu visų pensijų perskaičiavimu,
nemažomis pereinamojo laikotarpio išlaidomis arba „ikireformi-

nių" ir „poreforminių" pensininkų nelygiomis teisėmis, kas keltų
nuolatinius protestus).

Darbo grupė taip pat pasisakė už pensijų, viršijančių pensijoms
nustatytą minimumą, apmokestinimą.

Privalomojo draudimo pakopa. Ši pakopa, darbo grupės siū
lymu, turėtų garantuoti prarastų dėl senatvės, invalidumo arba

artimųjų mirties pajamų dalinį kompensavimą. Pakopos įgyvendi
nimas per du skirtingus mechanizmus - einamųjų įmokų-išmokų

ir kaupiamąjį - darbo grupės nuomone, leistų diversifikuoti apsau
gos senatvėje riziką (perskirstomoji ir kaupiamoji dalys kiekviena
rizikinga ir saugi kitaip), užtikrintų prarastų pajamų kompensavi
mą tais atvejais, kai kaupiamasis mechanizmas tam neparankus

ir negali būti iš karto įdiegtas (pavyzdžiui, invalidumo draudimo
atveju), įgalintų palaipsniui pereiti nuo dabartinių vien perskirsto
mosios sistemos įsipareigojimų prie abiejų sistemų įsipareigojimų
derinio.

Einamųjų jmokų-išmokų (payg) dalis remtųsi kartų solidarumo
principu, būtų finansuojama dirbančių žmonių privalomų įmokų
dėka (buvo siūloma suvienodinti darbdavio ir dirbančiojo įmokos
dalis). Jos pranašumu darbo grupė nurodė mažesnę investicinę ri
ziką, geresnes pensijų indeksavimo galimybes, didesnį tinkamu
mą užtikrinant apsaugą invalidumo bei našlystės atvejais. Kadangi
einamojo finansavimo dalis iš pradžių perimtų visus jau galiojan
čius socialinio draudimo pensijų įsipareigojimus, tektų modifi
kuoti dabartinę papildomos pensijos dalies skaičiavimo formulę,
tačiau parametrai turėtų būti nustatyti taip, kad naujai apskaičiuota
pensija kartu su nacionaline nebūtų mažesnė už gaunamą dabar.

Einamųjų įmokų-išmokų dalis toliau būtų mokama iš ekstrabiudžetinio fondo, ją administruotų centralizuota institucija, kuriai
būtų perduotas ir socialinės paramos pensijos mokėjimas iš vals
tybės biudžeto.
Kaupiamoji (fitnded) dalis remtųsi asmeninio taupymo princi
pu, kai privalomos pensinio draudimo įmokos patenka į kaupia
muosius pensijų fondus, sėkmingai investuojamos ir išmokamos
apdraustajam sulaukus senatvės. Darbo grupės buvo numatyta iš

mokų įvairovės galimybė: išmokant visą sukauptą sumą, išmokant
ją dalimis ar perkant anuitetą. Kaip svarstytinas pažymėtas ir pri
valomojo anuiteto pirkimo klausimas. Kaupiamąją dalį darbo gru
pė laikė patrauklia įmokų mokėtojams ir skatinančia įmokų mo
kėjimą, be to, mažiau paveikiama vadinamosios politinės rizikos,
kada įstatymų leidėjai, didindami išmokas arba ribodami pajamas,
gali lengvai sugriauti einamųjų įmokų-išmokų sistemos balansą.
Taip pat buvo tikimasi, kad tinkamai suprojektuota ir įsteigta pri
valoma kaupiamoji dalis per palyginti trumpą laiką pradėtų dis
ponuoti labai dideliu kapitalu ir todėl taptų reikšmingu faktoriumi
Lietuvos kapitalo rinkos bei finansinės infrastruktūros plėtrai.
Darbo grupė įžvelgė tam tikrą grėsmę, kad pensinis kapitalas
galėtų virsti pigiu skolinimosi šaltiniu įvairioms vyriausybės reik-

mėms finansuoti, jei būtų investuojama tik į vyriausybės vertybi
nius popierius. Todėl buvo siūloma nustatyti griežtas investicijų
portfelio diversifikavimo taisykles ir kitokias saugumo garantijas.
Be to, darbo grupė pasisakė ir prieš valstybinio kaupiamojo fondo
įsteigimą, įžvelgdama grėsmę, kad valstybinis lėšų valdymas nėra
efektyvus, nes valstybė investuodama dažnai vadovaujasi ne tiek

arba ne tik ekonominiais interesais, o ir investicinė veikla nėra
valstybės veiklos sritis. Todėl valstybės valdomuose fonduose vėl
atsiranda aiški politinė rizika. Jei dėl vienokių ar kitokių priežas
čių pasirenkami ne patys efektyviausi sprendimai (o būtent taip
būna, kai investicijų valdymo motyvai yra ir politiniai), tai tokių
fondų dalyviai negauna maksimalios grąžos už savo įdėtas lėšas.
Be to, valstybinės įstaigos nėra itin suinteresuotos verslo sėkme ir
išlikimu, nes rizikuoja ne savo lėšomis. Todėl pensijų fondų da
lyvių interesai iš tiesų nebūtų gerai apsaugoti, jei fondus valdytų
valstybė.
Laisvanoriško kaupiamojo pensinio draudimo pakopa darbo

grupės buvo numatyta kaip papildoma pensijų sistemos dalis ir
kaip problema buvo pažymima, kad po antrosios pakopos gali
nebelikti erdvės trečiajai. Darbo grupės buvo siūlomi trečiosios
pakopos modeliai (alternatyvūs arba veikiantys kartu ir susiję su
mokestine aplinka):
•papildomos sąskaitos tame pačiame privalomame fonde;
•dar viena sąskaita specialiame fonde, kuriam taikomi kitokie

reikalavimai nei privalomam;
•draudimas draudimo įmonėse.

Labai svarbus buvo siūlomų pensijų pakopų finansavimo klau
simas. Kadangi dalis pensijų išmokų buvo siūloma perkelti į biu
džetą, būtų galima sumažinti privalomojo pensijų draudimo įmo
ką, pirmiausia darbdavio mokamą dalį. Tačiau socialinės paramos
pensijai finansuoti kaip vienas iš galimų variantų buvo siūloma

įsteigti laikiną socialinį mokestį, kuris pakeistų dabartinės sociali
nio draudimo įmokos dalį.
Nuostatas rengusi darbo grupė pasisakė ir valstybinių bei pro
fesinių pensijų klausimu. Buvo siūloma įteisinti tik vieną speci
aliųjų pensijų rūšį - statutinės tarnybos pensijas kariams ir pa
reigūnams, kurių tarnyba įstatymais apibrėžiama kaip statutinė.
Pirmojo ir antrojo laipsnio Lietuvos Respublikos pensijų buvo
siūloma nebeskirti kaip pažeidžiančių socialinio teisingumo prin
cipą. Nukentėjusių asmenų pensijų įgijimo teisių buvo siūloma
daugiau nebeplėsti. Taip pat buvo siūloma nutraukti naujų teisių
įgijimą mokslininkų pensijoms bei artistų rentoms, bet tęsti mo
kėjimą už jau įgytas teises. Profesijoms, kuriose negalima dirbti
iki bendro senatvės pensijos amžiaus (lakūnai, kai kurios artistų
grupės ir pan.), buvo siūloma kaupti papildomas lėšas galimam
ankstesniam išėjimui į pensiją lėšas laisvanoriškų (darbdavio pa
gal kolektyvinį susitarimą ar asmeninių) įmokų dėka.
Vertinant Nuostatas, būtina pažymėti neabejotiną šio doku
mento įtaką 2004 metų Lietuvos pensijų reformai. Nors pačios
Nuostatos nebuvo publikuotos, jos neabejotinai buvo žinomos
tuometinės reformos rengėjams.

Anaiptol ne viskas, kas siūlyta Nuostatose, buvo įgyvendinta.
Valstybės lėšomis finansuojamos pirmosios pakopos nacionalinės
pensijos idėja taip ir liko už borto, o pirmąja pakopa buvo pava
dinta Nuostatų antrosios privalomojo pensijų draudimo pakopos
einamųjų įmokų-išmokų dalis. Šiandien ir vėl prie nacionalinės
(ar socialinės paramos) pensijos sumanymo Valstybinio socialinio
draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos gairėse grįžtama (Valsty
binio socialinio draudimo..., 2011). Todėl šiame straipsnyje refe
ruoti Nuostatų argumentai dėl socialinės paramos pensijos pako
pos tebėra aktualūs.

Aktualūs atrodo ir Nuostatų argumentai dėl valstybinio pensijų
kaupimo fondo steigimo netikslingumo, nes ir vėl keliama idėja

„įvertinti galimybę įsteigti valstybės valdomą pensijų kaupimo
bendrovę antrosios pakopos pensijų fondams \d\iyt\" (Valstybinio
socialinio draudimo..., 2011).

Šiandien grįžtama ir prie Nuostatose aptartos valstybinių
pensijų reformavimo idėjos. Pirmojo ir antrojo laipsnio pensijų
skyrimas neseniai panaikintas. Valstybinio socialinio draudimo
ir pensijų sistemos pertvarkos gairėse, kaip ir Nuostatose, numa

tyta „neplėsti nukentėjusiųjų asmenų valstybinių pensijų gavėjų
grupių''(Valstybinio socialinio draudimo..., 2011). Valstybines
pensijas, numatytas tam tikroms profesinėms grupėms, siūloma

„kaip papildomas garantijas įtraukti į bendrą socialinio draudimo
pensijų sistemą11 (Valstybinio socialinio draudimo..., 2011) Tačiau
neperimama Nuostatų idėja apie šių profesijų pensijų fondavimą, nors siūloma „skatinti asmenis dalyvauti profesinių pensijų
fonduose"(ya&<y6m/o socialinio draudimo..., 2011).

Kaip tam tikrą Nuostatų trūkumą tenka pažymėti tai, kad jose
nepakankamai aiškiai argumentuojama pensijų reformos (kaupia
mosios dalies steigimo) būtinybė. Nors ir išvardijamos tuometinės
pensijų sistemos problemos (neadekvačios pensijos, demografinių
pokyčių įtaka, privilegijų sistema), lieka nepakankamai pagrįsta,
kodėl būtent kaupiamoji sistema gali geriau susidoroti su šiomis
problemomis. Apsaugos senatvėje rizikos diversifikavimo tarp
dviejų mechanizmų argumentas neatrodo pakankamai įtikinamas.
Be to, pati darbo grupė konstatuoja, kad yra ir universalių proble
mų, kurios pasireikš, kokį mechanizmą besirinktume (tai visuo
menės senėjimas, šalies ekonominė padėtis ir pan.), o tinkamos
pensijų sistemos struktūros pasirinkimas gali jas tik sušvelninti,
bet ne panaikinti.

Nuostatos aiškiai neapibrėžė ir privalomojo draudimo pakopos
einamojo finansavimo ir kaupimo dalių santykių. Buvo tik konsta
tuota, kas šios pakopos įmokos turėtų būti renkamos centralizuotai

ir kasmet nustatomomis proporcijomis paskirstomos į einamųjų
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įmokų-išmokų ir kaupiamąją dalis. Nuostatose dar nebuvo apsi
spręsta, ar kaupimo daliai bus nustatyta papildoma įmoka, ar bus
nukreipiama einamojo finansavimo įmokos dalis. Tačiau buvo su
prantama, kad į kaupiamąją sistemą perduodamos lėšos vienaip ar
kitaip turės būti atitrauktos nuo kitų asmeninių ir valstybės reik
mių finansavimo (sistemos brendimo kartai užkraunama dviguba

našta - dabartinių ir būsimųjų pensijų finansavimas). Vėlesniais
sprendimais buvo įteisintas dalies socialinio pensijų draudimo
įmokos atitraukimas į kaupimą (iki 5,5 procentinių punktų). Nors
buvo sutarta, kad pusė perduodamų lėšų bus dengiama iš vals

tybės biudžeto, valstybinio socialinio draudimo fonde susidarius
nemažam rezervui, buvo atsisakyta valstybės lėšomis dengti pusę
atitraukiamų į kaupimą lėšų. Ištikus ekonominei krizei, įmokos į
kaupimą dalis sumažinta iki 2 procentinių punktų. Iš pradžių Vy
riausybė žadėjo grįžti prie 5,5 procentinių punktų įmokos, dabar ji
siūlo didesnę dalį kaupiamosios įmokos perkelti ant paties dirban
čiojo pečių, subsidijuojant jo savanorišką įmoką iš biudžeto. Taigi
,šiandien stebime aiškią priešingą tendenciją 2004 metų reformos
sprendimams.

3. KITI SOCIALINIO DRAUDIMO PROJEKTAI
3.1. Ligos ir motinystės socialinio draudimo reforma
Ligos ir motinystės draudimas iki 2000 metų buvo reguliuoja
mas bendru 1991 metų socialinio draudimo įstatymu. Tai trukdė
bent kiek detaliau reglamentuoti šią draudimo rūšį, be to, daugelis
ligos ir motinystės draudimo nuostatų buvo perimti dar iš tarybi
nių įstatymų ir praktiškai nereformuoti. Todėl 1997 metais SPG
inicijavo projektą, pagal kurį ši draudimo rūšis turėjo būti refor
muota ir reglamentuojama specialiu įstatymu.
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SPG darbo grupė tuo metu galiojusio reglamentavimo trūku
mais įvardijo:
•ligos ir motinystės (tėvystės) pašalpos buvo skiriamos nuo
pirmos darbo (draudimo) dienos - nereikalaujama draudimo

stažo ir įmokėtų įmokų kiekio. Todėl kai kuriais atvejais pa
šalpos buvo mokamos avansu. Ši sąlyga neskatino asmenų

ilgesniam draudimuisi bei sudarė sąlygas piktnaudžiavimui.
Ypatingai tas buvo pastebima skiriant ir mokant motinystės
(tėvystės) pašalpas. Kadangi motinystė yra ilgesnė, labiau
planuojama, todėl netrūko atvejų, kai įsidarbinama jau pra
sidėjus nėštumui, arba tik įsidarbinus apdraustajam sutei
kiamos atostogos vaiko priežiūrai. Mokėti pašalpas tokiems
asmenims neteisinga nuolat dirbančiųjų atžvilgiu. Buvo ga
limi atvejai, kai vienodo dydžio pašalpos mokamos ir neį
mokėjusiems įmokų asmenims ir mokėjusiems jas ilgą laiką.
Tačiau daugumoje Vakarų Europos valstybių skiriant ligos ir
motinystės (tėvystės) pašalpas būtinas tam tikras draudimo
laikotarpis bei draudimo įmokų kiekis;
•buvo neracionaliai nustatyta laikotarpio, nuo kurio drau

džiamųjų pajamų skaičiuojamos motinystės (tėvystės) pa
šalpos, trukmė. Kadangi motinystė yra labiau planuojama,

netrūko piktnaudžiavimo atvejų, kai apskaičiuojama, kurį
kalendorinį ketvirtį moteriai reikia įsidarbinti ir gauti tokį
darbo užmokestį, kad būtų paskirta maksimali motinystės
pašalpa. Moterys, žinodamos, kada bus suteiktos nėštumo

ir gimdymo atostogos, galėjo įsidarbinti to kalendorinio ke
tvirčio, nuo kurio pajamų skaičiuojama nėštumo ir gimdymo
pašalpa, pabaigoje. Tam, kad toliau už būsimą mamą nerei

kėtų mokėti didelių socialinio draudimo įmokų, nuo kito
kalendorinio ketvirčio ji galėjo būti pervedama dirbti pusei
darbo dienos proporcingai mokant 0,5 minimalios mėnesi
nės algos. Kadangi paprastai pagal šio kalendorinio ketvir
čio pajamas skaičiuojama motinystės (tėvystės) pašalpa, tai

šio kalendorinio ketvirčio pabaigoje ji galėjo būti priimama
į darbą dar vienoje darbovietėje, ir už kelias dienas išmoka
mas didelis darbo užmokestis, o dar kito kalendorinio ke
tvirčio pradžioje tokiai darbuotojai suteikiamos nėštumo ir
gimdymo atostogos;
•abejotina laikotarpio, už kurį ligos pašalpas moka darbda
viai, trukmė. Nuo 1995 metų už pirmąsias tris (vėliau dvi)
kalendorines laikinojo nedarbingumo dienas ligos pašalpą
moka darbdaviai iš savo lėšų. Tokiu būdu sutaupoma nema
žai VSDF fondo lėšų, o darbdaviai skatinami sudaryti savo
darbuotojų sveikatai palankesnes darbo sąlygas. Tačiau dau
gumoje Vakarų Europos šalių šis periodas yra žymiai ilges
nis nei Lietuvoje.

Norint ištaisyti šiuos trūkumus, darbo grupės buvo siūloma:
•skiriant ligos ir ypač motinystės (tėvystės) pašalpas reika
lauti tam tikro draudimo stažo bei už tą laikotarpį sumokėtų
socialinio draudimo įmokų kiekio;
•nustatyti minimalų draudimo stažą (3 mėn. per paskutinius 1

metus arba 6 mėn. per paskutinius 2 metus) skiriant ligos iš
moką. Tokiu būdu būtų sustiprintas pagrindinis draudiminis
principas, kai išmokos gaunamos priklausomai nuo sumokė
tų įmokų kiekio, be to būtų atsižvelgta į daugumos išsivys
čiusių Vakarų Europos šalių, kuriose nustatyti minimalaus

draudimo stažo reikalavimai, patirtį;
•nustatyti minimalų draudimo stažą (6 mėn. per paskutinius
metus arba 9 mėn. per paskutinius 2 metus) skiriant moti
nystės išmoką. Šis pakeitimas turėtų tuos pačius privalumus
kaip ir ligos išmokos atveju, be to šio pakeitimo dėka suma
žėtų piktnaudžiavimo pajamomis, pagal kurias apskaičiuo
jama motinystės išmoka. Kadangi motinystės išmoka yra
ilgalaikė, siūlomas minimalus draudimo stažas yra didesnis
nei ligos išmokos atveju;

siekiant išvengti piktnaudžiavimo įsidarbinant ir nustatant
darbo užmokestį, nuo kurio skaičiuojama ligos ir motinystės
pašalpos, būtų tikslinga nuo didesnio laikotarpio (12 paeiliui
einančių mėnesių) draudžiamųjų pajamų skaičiuoti ligos ir
motinystės (tėvystės) pašalpas. Ypač motinystės atveju šis
pakeitimas būtų labai naudingas, nes motinystė dažniausiai
yra planuojamas bei ilgalaikis procesas, todėl dažnai pikt
naudžiaujama pateikiant didesnes pajamas tokiu būdu užsi
tikrinant ir didesnes nei priklausytu gauti išmokas. Pailginus
draudžiamųjų pajamų skaičiavimo laikotarpį, gerokai suma
žėtų galimybių tokiam piktnaudžiavimui;
mažinant socialinio draudimo išlaidas bei skatinant darb
davius labiau rūpintis savo darbuotojų sveikata, o taip pat

remiantis daugumos Vakarų Europos šalių patirtimi, būtų
tikslinga prailginti šiuo metu nustatytą laikotarpį, už kurį
ligos pašalpas iš savo lėšų moka darbdaviai. Už nedarbin
gumo laikotarpį dėl ligos ir traumos, išskyrus nelaimingų
atsitikimų darbe ir profesinių susirgimų atvejus, socialinio
draudimo išmokas mokėti tik nuo vienuoliktos dienos tokiu
būdu sutaupant socialinio draudimo fondo lėšas, kurias būtų
galima skirti kitoms svarbioms išmokoms, pavyzdžiui pen

sijoms. Už pirmąsias dešimtį ligos dienų darbdavys turėtų
tęsti darbo užmokesčio dalies mokėjimą. Užmokesčio dydis
už ligos laikotarpį turėtų būti artimas socialinio draudimo
išmokų dydžiui. Šis pakeitimas skatintų darbdavį labiau rū
pintis savo darbuotojų sveikata gerinant jų darbo sąlygas,
kontroliuoti, ar darbuotojai nepažeidinėja nustatyto gydy
mosi režimo, ar pagrįstai medikai išduoda nedarbingumo
pažymėjimus ir pan.;
pakeisti ligos išmokos dydį (85 proc. kompensuojamojo už
darbio; susižalojus darbe ar susirgus profesine liga palikti
100 proc). Tai skatintų dirbančiuosius po ligos greičiau grįž
ti į darbą, nes net ir ilgalaikio susirgimo atveju jie prarastų
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dalį savo turėtų pajamų. Priešingai, trumpalaikio susirgimo
atveju ligos išmoka būtų didesne, nei mokama anksčiau.
Dauguma šios SPG darbo grupės parengto projekto siūlymų
buvo įteisinta 2000 metais priimtu įstatymu: nustatytas draudimo
laikotarpis, reikalaujamas išmokoms gauti, įteisinti nauji išmokų
dydžiai ir 1.1. Tačiau nebuvo atsižvelgta į labai svarbų pasiūlymą
skaičiuoti kompensuojamųjų pajamų dydį už 12 uždarbio mėne
sių. Paliktas tik pasiūlymas riboti šį dydį 3,5 draudžiamosiomis
pajamomis. Kaip parodė vėlesnė patirtis, kompensuojamųjų pa
jamų skaičiavimas iš vieno ketvirčio duomenų paskatino dažnai
piktnaudžiauti motinystės išmokomis. Ypač tai išryškėjo, kai moti
nystės (tėvystės) išmokos 2007 metais buvo pailgintos iki 2 metų,
o kompensuojamas uždarbis apribotas nebe 3,5 o 5 draudžiamųjų
pajamų dydžiais. Teko skubiai didinti kompensuojamojo uždarbio
apskaičiavimo laikotarpį (vienu metu net iki 24 mėn.), bet nuos
tolių patyrė ir išmokų gavėjai, ir socialinio draudimo biudžetas.
Kitas reikšmingas pasiūlymas, taip pat nesulaukęs įgyvendi
nimo, buvo darbdavio laikotarpio, mokant ligos pašalpą, pratęsi
mas. Nors projekte buvo aiškiai argumentuota, kad toks sprendi

mas naudingas pirmiausia sąžiningam darbdaviui, nei darbdaviai,
nei profsąjungos su siūlymu nesutiko (vieni nenorėjo mokėti, kiti
nuogąstavo, kad tokia tvarka atsigręš prieš dirbantįjį).
3.2. Nedarbo socialinio draudimo reforma

Nedarbo socialinis draudimas, panašiai kaip ligos ir motinys
tės draudimas, ilgą laiką nebuvo reglamentuojamas specialiu įsta
tymu, o išmokos nedarbo atveju buvo skiriamos pagal Bedarbių
rėmimo įstatymą. Nedarbo draudimas nebuvo suformuotas kaip
sistema, nebuvo aiškiai apibrėžti draudžiami asmenys, nepasiten
kinimą kėlė išmokos, be to, nebuvo aiškiai reglamentuotas aktyvių

ir pasyvių darbo politikos priemonių finansavimas. Dėl to 1997
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metais SPG buvo įgyvendintas projektas draudimo nuo nedarbo
koncepcijai parengti.
Pagrindiniai SPG darbo grupės parengtos koncepcijos siūlymai
buvo tokie:
•Draudimas nuo nedarbo turėtų būti privalomas ir savano

riškas. Privalomai drausti reikėtų pagal darbo arba kitokias
sutartis reguliarų atlyginimą gaunančius asmenis, taip pat
būtinosios tarnybos karius bei motinas arba kitus asmenis,
esančius vaiko nuo vienerių metų priežiūros atostogose. Sa

vanoriškai draustis galėtų visi kiti darbingo amžiaus ekono
miškai aktyvūs gyventojai.
•Asmenims, netekusiems darbo, būtų taikomos dviejų rūšių
darbo rinkos politikos priemonės: pasyvios ir aktyvios. Jų
taikymą turėtų reglamentuoti skirtingi įstatymai.
•Pasyvios priemonės apsiribotų bedarbio pašalpos mokėjimu.
Draudiminę bedarbio pašalpą turėtų gauti tik asmenys, kurie
buvo draudžiami nuo nedarbo. Nedraustiems reikėtų numa

tyti galimybes gauti finansinę ar materialinę pagalbą sociali
nės paramos sistemoje, ją atitinkamai reformuojant.
•Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės buvo supranta
mos kaip profesinis orientavimas ir konsultavimas, profesi

nis mokymas, viešųjų (socialiai naudingų) darbų organiza
vimas, užimtumo fondo remiamų darbų atlikimas, paskolos

savo verslui vystyti bei įvairios kitos bedarbių aktyvizavimo
priemones. Darbo grupė pabrėžė, kad dalyvavimas visose

aktyviose darbo rinkos politikos priemonėse turėtų būti vie
nodai prieinamas visiems darbo biržose užsiregistravusiems
asmenims nepriklausomai nuo jų draustumo. Todėl aktyvių

darbo rinkos politikos priemonių finansavimą turėtų perimti
į valstybės biudžetas.
•Teisei gauti bedarbio pašalpą reikėtų nustatyti gana griežtą
24 mėnesių per paskutinius 36 mėnesius iki netenkant darbo
draustumo reikalavimą.
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•Bedarbio pašalpos dydį rekomenduotina sieti su asmens vi
dutiniu uždarbiu, turėtu iki netenkant darbo, bet jį apskai
čiuoti pasiūlyta pagal paskutinių 36 mėnesių uždarbį. Pati
pašalpa turėtų sudaryti 20 procentų minėto vidutinio uždar
bio. Kadangi jos apskaičiavimui būtų naudojami gana ilgo
laikotarpio uždarbio duomenys, būtina numatyti uždarbio

indeksavimą pagal draudžiamąsias pajamas, analogišką pen
sijų skaičiavimo tvarkai.
•Bedarbio pašalpa turėtų būti mokama šešis mėnesius (atitin
kamai indeksuojant pagal draudžiamąsias pajamas). Ilgesnę
mokėjimo trukmę rekomenduota nustatyti regionuose, kur

nedarbas žymiai viršija Lietuvos vidurkį, taip pat priešpen
sinio amžiaus ir turintiems didelį draudimo stažą asmenims.
Pirmus du mėnesius reikėtų mokėti visą paskirtą pašalpą,
trečią ir ketvirtą mėnesį - 80 procentų paskirtos pašalpos,
likusius mėnesius - 60 procentų paskirtos pašalpos.

•Pagrindine draudimą nuo nedarbo vykdančia institucija tu
rėtų būti Lietuvos darbo biržą, per ją realizuojant pasyvių
ir aktyvių darbo rinkos politikos priemonių vykdymą bei fi
nansavimą.

Kaip ir kiti SPG projektai, ši koncepcija tapo atramine, toliau
derinant draudimo nuo nedarbo įstatymą, kuris po ilgų svarstymų
buvo priimtas 2003 metų pabaigoje. Įstatymas patvirtino tokius
koncepcijos siūlymus kaip aktyvių ir pasyvių darbo rinkos politi
kos priemonių finansavimo (ir teisės jomis naudotis) atskyrimas,
apdraustųjų rato apibrėžimas, gana griežtą draudimo laikotarpio
reikalavimą (nors ir ne tokį, kaip buvo siūloma koncepcijoje), be
darbio pašalpos apskaičiavimo principus ir jos mokėjimo trukmę,
įskaitant ir laipsnišką mažinimą (nors, vėlgi, ne visai tokius, kaip
numatė koncepcija).
Žiūrint iš dabartinės patirties, koncepcijoje pateikti ir įstatymu
įtvirtinti nedarbo draudimo principai pasiteisino. Nesulaukė įgy-

vendinimo tik siūlymas ilgiau mokėti nedarbo draudimo išmoką
regionuose su didesniu nedarbu. Kai kurie įstatymo ir dabartinės
praktikos skirtumai nuo koncepcijos vertintini teigiamai. Pavyz
džiui, buvo atsisakyta „bedarbio pašalpos" termino, pakeičiant jį
„nedarbo draudimo išmoka", nes toks terminas kur kas labiau ati

tinka įgytų draudimo teisių, o ne šelpimo logiką. Pati išmoka įsta
tyme buvo įteisinta didesnė, nei siūlyta koncepcijoje (40 procentų
buvusio iki netenkant darbo uždarbio plius remiamos pajamos).
Nors įstatymas ir aprobavo, labai sunkiai sekėsi atskirti draudimi
nes lėšas nuo aktyvių darbo rinkos politikos priemonių finansavi
mo. Valstybės biudžetui priskirtų įpareigojimų vykdymas buvo vis
atidėliojamas (šiuo metu atidėtas iki 2012 metų pabaigos). Radi
kaliai šį klausimą turėtų išspręsti Valstybinio socialinio draudimo
ir pensijų sistemos pertvarkos gairėse numatytas nedarbo draudi
mo išmokų administravimo perdavimas „Sodrai" (Valstybinio so
cialinio draudimo..., 2011).

4. SOCIALINĖS PARAMOS PROJEKTAI
Ankstesniame skyriuje pristatėme vos keletą socialinio drau
dimo projektų, įgyvendintų SPG darbo grupėse. Jų būta kur kas
daugiau (žr. priedą). Tačiau SPG dirbo ne tik socialinio draudimo,
bet ir socialinės paramos bei kai kuriais užimtumo politikos klau
simais. Trumpai pristatysime porą svarbesnių socialinės paramos

projektų.
4. L Skurdo Lietuvoje tyrimas

1996 metai buvo paskelbti tarptautiniais kovos su skurdu me
tais. Skurdo tema tapo prioritetine JTVP programai, kuri inicijavo
ir padėjo atlikti pirmą Lietuvoje skurdo tyrimą. SPG buvo pasirin
ka kaip šio tyrimo partnerė ir jos rėmuose sudaryta darbo grupė,
atlikusi tyrimą ir parengusi ataskaitą.
Tyrime buvo išnagrinėti teoriniai skurdo klausimai, pristatytos
absoliučios ir santykinės skurdo ribos sąvokos, jų galimi atitikme
nys Lietuvoje. Pasiūlytas, autorių nuomone, tinkamiausias skurdo

223

apibrėžimas: „Skurstančiais yra laikomi žmonės, šeimos arba gru
pės žmonių, kurių ištekliai (materialiniai, kultūriniai ir socialiniai)
yra nepakankami savo šalyje susiklosčiusiam minimaliam gyveni
mo būdui užtikrinti".
Buvo įvertinti Lietuvos gyventojų pajamų pasiskirstymo ypa
tumai ir nelygybė. Konstatuota, kad pereinamuoju laikotarpiu pa
jamų nelygybė pasiekė kritinį lygį. Buvo apskaičiuotas Gini koefi
cientas, kuris viršijo 0,3 ir parodė didesnę nelygybę negu Europos
Sąjungos šalyse. Decilinis pajamų pasiskirstymas taip pat parodė
didelę pajamų diferenciaciją. Nors 1992-1995 metais ji ir turėjo
mažėjimo tendenciją, bet laikotarpio pabaigoje 10 proc. turtin
giausiųjų asmenų pajamos beveik vienuolika kartų viršijo 10 proc.
neturtingiausiųjų pajamas. 20 proc. Lietuvos gyventojų gavo 42
proc. visų pajamų.

Pirmą kartą buvo įvertintas skurdo lygis Lietuvoje. 1995 m.
skurdžiai gyveno apie ketvirtadalis Lietuvos gyventojų (vertinant
pagal skaičiuojamąjį minimalų gyvenimo lygį), o santykiniai skur
do rodikliai (40 proc. vidutinių pajamų arba išlaidų) parodė apie
11 proc. skurdo lygį. Pagal namų ūkių sudėtį dažniausiai į skur
dą pateko šeimos su vaikais, o skurdžiausios yra šeimos, kuriose
yra tik vienas suaugusysis su vaikais. Pagal šeimos galvos amžių
dažniausiai skurdo jaunos šeimos, o rečiausiai — pensinio amžiaus

asmenų namų ūkiai, jei juose nebuvo išlaikytinių.
Vertinant skurdo įtaką kokybiniams gyvenimo pokyčiams, ty
rimas konstatavo, kad šeimos, esančios žemiau skurdo ribos (40
proc. išlaidų vidurkio) maisto produktams išleido beveik 65 proc.
visų vartojimo išlaidų. Šiose šeimose daugiau bedarbių ir ypač il
galaikių bedarbių. Skurstančių šeimų nariai sunkiau prisitaiko prie
permainų, dažniau skundžiasi sveikata, neturi pasitikėjimo oficia
lia valdžia ir dažnai praradę viltį, jog padėtis greitai pagerės.
Tyrime taip pat buvo išnagrinėtos tuometinės skurdo mažinimo

priemonės - įvairios išmokos, kompensacijos, jų gavėjų skaičius

ir pan. Buvo konstatuota, jog visuomenėje vyraujanti nuomonė,

kad labiausiai skursta pagyvenę žmonės, nėra pagrįsta. Sociali
nis draudimas sušvelnina šią problemą. Socialinė politika turėtų
būti labiau orientuota į skurstančių šeimų vaikus. Trūkstant lėšų
socialinėms išmokoms, tikslinga jas peradresuoti nuo kategorinių
pašalpų link socialinės pašalpos, kuri tiesiogiai skirta kovai su
skurdu.
Atliktas darbas tapo pamatu tolesniems skurdo tyrimams, pir

miausia Lietuvos Respublikos Prezidento įkurto socialinio ko
miteto užsakytai ir su JTVP pagalba parengtai Skurdo mažinimo
strategijai (Skurdo mažinimo..., 2000). Daugelis tuo metu padarytų

išvadų tebėra aktualios ir šiandien.
4.2. Pajamų ir turto įvertinimo principu teikiamos piniginės
socialinės paramos reforma

Siekiant paremti nepasiturinčius gyventojus, Lietuvoje skirtin
gu laiku buvo įsteigta pajamų ir turto įvertinimo principu teikiama
socialinė pašalpa, gyvenamųjų patalpų šildymo išlaidų ir išlaidų
karštam vandeniui kompensacijos, taip pat vienkartinės pašalpos.
Tačiau šios išmokos buvo reglamentuojamos skirtingais teisiniais
aktais, jų administravimas buvo neapibrėžtas ir netikslus, išskai
dytas ir skirtingas. Kompensacijos buvo skiriamos tik už šildymo
ir karšto vandens kaštus. Jos neapėmė visų išlaidų už komunalines
paslaugas.

Todėl šiuo 1999 metų projektu buvo siekiama sukurti vieningą
visoje šalyje pajamų ir turto įvertinimo principu skiriamos soci
alinės piniginės paramos sistemą, apjungti socialinės pašalpos ir
išlaidų būsto išlaikymui kompensacijos administravimą. Parengtu
įstatymo projektu buvo naujai siūloma kompensuoti gyventojams
ne tik gyvenamųjų patalpų šildymo bei šalto ir karšto vandens iš
laidas, bet ir išlaidas kitoms pagrindinėms komunalinėms paslau
goms. Projekto pagrindu parengtas „Piniginės socialinės paramos
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mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems

asmenims)" įstatymas buvo priimtas 2003 metais. Nors daugelis
sistemos elementų, laikui bėgant, keitėsi, projekto dėka sukurta
vieninga piniginės paramos sistema veikia iki šiol.
Verta pažymėti, kad projektas neapsiribojo vien tiesiogine už
duotimi. Buvo išnagrinėta tuo metu vis aktualesne tampanti „tai

komo" ir „skaičiuojamo" minimalaus gyvenimo lygio (MGL) pro
blema. Buvo konstatuota, kad nuo 1992 m. Vyriausybės tvirtina

mas MGL dėl padidėjusio prieštaravimo tarp poreikių ir galimybių
juos patenkinti bei jo susiejimo su daugeliu kategorinių pašalpų,
kurių dydis tiesiogiai priklausė nuo MGL, nebegalėjo būti soci
aliniu rodikliu, nubrėžiančiu minimalius gyventųjų poreikius ir
atspindėjo tik Valstybės biudžeto galimybes. Todėl projekto auto
rių buvo rekomenduota socialinės apsaugos išmokų bei socialinių
normatyvų nustatymui taikyti rodiklius, kurie savo pavadinimuo
se fiksuotų ne minimalų gyvenimo lygį, o neutralesnius pavadini

mus, tokius kaip socialinių išmokų bazė ar kt. Ši rekomendacija
buvo įgyvendinta tik 2008 metais, priėmus „Minimaliojo darbo
užmokesčio dydžių, socialinės apsaugos išmokų ir bazinio baus
mių ir nuobaudų dydžio indeksavimo" įstatymą.

IŠVADOS
1.Socialinės politikos grupė (SPG), remiama JTV Programos,
1996-2000 metais suvaidino svarbų vaidmenį Lietuvos socialinės

apsaugos politikos formavimo procese. Daugelis SPG projektų,
parengti bendradarbiaujant mokslininkams ir praktikams bei pa
remti atitinkamais tyrimais tapo vėliau priimtų ir šiuo metu tebegaliojančių įstatymų pagrindu.
2.SPG projektai buvo daugiausia skirti socialiniam draudimui
- praktiškai visoms jo sritims, bet nemažai buvo ir svarbių socia
linės paramos srities projektų. Reikšmingą veiklos dalį sudarė ir
analitiniai esamos socialinės situacijos vertinimo darbai - tokie
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kaip Pranešimai apie žmogaus socialinę raidą arba pirmasis skur
do Lietuvoje tyrimas.
3. Kai kurie to meto SPG projektų siūlymai, kurie nebuvo įgy
vendinti, tebėra aktualūs ir šiandien ir yra atkartojami naujausiuo
se dokumentuose (bazinės ir našlių pensijos finansavimo šaltinio
pakeitimas, valstybinių pensijų reformavimo pasiūlymai, profesi
nių pensijų plėtra, nedarbo draudimo išmokų administravimo pa
keitimas ir pan.).
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THE MEANDERS OF CREATION OF LITHUANIAN
SOCIAL PROTECTION SYSTEM (IN THE CONTEXT OF
SOCIALPOLICY UNIT ACTIVITIES IN 1996-2000)
Summary

The article presents the role of Sočiai Policy Unit (SPU) in the
process of creation of Lithuanian sočiai protection system in the
years 1996-2000. SPU in that time was a think tank established in
1996 by Lithuanian field offi ce of UNDP and Ministry of Sočiai
Security and Labour. Being a very small institution (only four people working) SPU managed to collect on temporary basis many
common work groups of the best independent national experts and
civil servants - sočiai protection practitioners. These groups un-

der supervision of SPU implemented more than fifty projects on
sočiai protection issues and also produced eight national Human
Development Reports. The article presents several examples of

implemented projects and compares their results of that time with
today realities. It is argued that many SPU projects had served as a
basis for further sočiai protection legislation (actual unti! now) in
sočiai insurance pensions, unemployment insurance, sickness and
maternity insurance, means-tested sočiai assistance branches, first
poverty analysis in the country and many other issues.

PRIEDAS: SPG PROJEKTAI 1995-2000
Metai

Projekto pavadinimas

1. Profesinių

pensijų

steigimo

Lietuvoje

perspektyvos

2. Socialinio draudimo įmokų administravimas
3.

Tarptautinė vasaros mokykla „Socialinė apsauga
Europoje"

4. Skurdo Lietuvoje tyrimas
5. Sveikatos draudimo įstatymo galutinė redakcija
6. Socialinių paslaugų standartizavimas (I dalis)
7.

1996
1996
1996
1996
1996
1996

Pensijos santykio su buvusiu pensininko uždarbiu

tyrimas
8. Valstybinių socialinio draudimo našlių pensijų
reformos projektas

9. Socialinės apsaugos statistikos rodikliai, metodika
10. Nestacionarinių
socialinių
standartizavimas (II dalis)
12. Saugos darbe specifikacija
13. Darbo administravimo sistema Lietuvoje

14. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų
registraciia bei apskaita
15. Pensijų formulės modifikavimas
16. Socialinių paslaugų apmokėjimas
17. Vieninga nepasiturinčių šeimų rėmimo sistema

dirbančių

asmenų

1996
1996

paslaugų

11. Žalos atlyginimo reforma

18. Savarankiškai

1996

1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997

socialinis

draudimas
19. Invalidumo koncepcijos reforma
20. Draudimo nuo nedarbo koncepcija

21. Socialinių darbuotojų veiklos vertinimo metodika
22. Piniginės socialinės paramos finansavimo reforma
23. Socialinio biudžeto modelio diegimas (I etapas)

1997
1997
1997
1997
1998
1998

24. Ligos ir motinystės socialinio draudimo
pertvarkymas
25. Socialinio draudimo reforma

1998
1998

26. Socialinio draudimo įmokų apribojimo įtaka
VSDF pajamoms
27. Papildomas pensinis draudimas civilinei aviacijai
28. Pajamų ir turto įvertinimo principu teikiamos
piniginės socialinės paramos reforma

1998
1998
1999

29. Lygios galimybės neįgaliesiems: Lietuvos
socialinės politikos invalidumo srityje analizė
30. Gyventojų aprūpinimo reabilitacine technika
koncepcija
31. Socialinio biudžeto modelio diegimas (II etapas)
32. Socialinio
draudimo
įmokų
sistemos
transformavimo galimybių tyrimas

1998
1998
1999
1999

33. Baltijos Salių socialinės apsaugos vasaros
mokykla
34. Socialinės paramos šeimoms, auginančioms
vaikus, ekonominio efektyvumo įvertinimas
35. Pensijų reformos nuostatos

36. Pensijų pakeitimo normos tyrimas
37. Lietuvos politinių partijų samprata apie socialinę

1999
1999
1999
1999

apsaugą
38. Paramos šeimoms, auginančioms vaikus, plėtra

2000
2000

39. Privalomojo kaupimo pensijų lygmens steigimo
ir plėtros įvertinimas

2000

40. Tarptautinė konferencija
Lietuvoje: mitas ar tikrovė"

2000

„Pensijų

reforma

41. Invalidumo nustatymo ir socialinės apsaugos

priemonių neįgaliesiems reformos koncepcija
42. Socialinio
draudimo
pensijų
finansinio
subalansuotumo įvertinimas
43. Socialinės
Internete

44. Europos

apsaugos

2000
2000

sistemos

pristatymas

Chartijos

(pataisytos)

2000
Socialinės

reikalavimai Lietuvos nacionalinių teisės aktų

kontekste

2000

Paryškintu šriftu atžymėti šiame straipsnyje aptarti projektai.

1 priedas

Darbuotojų, dirbančių ir dirbusių Institute,
sąrašas

1.Abromavičienė Violeta
2.Adomaitytė Ieva
3.Andriušaitienė Daiva
4.Bagdžiūnienė Dalia
5.Bartkevičienė Marijona
6.Bekintytė Asta
7.Beliavskis Vladimiras
8.Bernotas Dainius

9.Bikmanienė Raimonda
10.Blažienė Inga
11.Bunevičienė Audronė
12.Černiauskas Gediminas

13.Čėsnaitė Bronė
14.Česnuitytė Vida
15.Gruževskis Boguslavas
16.Garmus Tadas

17.Damidavičius Matas
18.Dambrauskienė Genovaitė
19.Ignatavičius Mečislovas
20.Jalinskienė Gražina
21.Jatkevičienė Vilija
22.Junevičius Rimantas

23.Jusaitė Vaida
24.Kabaila Algis
25.Kazakevičienė Virginija
26.Kosienė Kristina
27.Krutulienė Sandra
28.Lazutka Romas

29.Mackonytė Rita

30.Medaiskis Teodoras
31.Meidūnas Vitoldas
32.Melninkienė Rasa
33.Misiūnas Algimantas
34.Morkūnienė Audronė
35.Moskvina Julija
36.Murauskaitė Violeta
37.Okunevičiūtė Neverauskienė Laima
38.Panovas Igoris

39.Pečiulienė Liubovė
40.Rosinaitė Vikinta
41.SafjanVita
42.Sazanova Stanislava

43.Stankevičienė Asta
44.Stankevičiūtė Julija
45.Stramska Regina

46.Šemetienė Vilija
47.Šileika Algis
48.Šlekienė Kristina
49.Pajuodienė Gina
50.Plokštis Vanda
51.Pocius Arūnas

52.Volfovič Čilė
53.Zabarauskaitė Rasa

54.Zabulytė Loreta
55.Žalimienė Laimutė
56.Žiūkas Vytautas Povilas
57.Žvinklytė Raimonda
Pagal autorines sutaris 1992 - 2010 m. Dabo ir socialinių tyri
mų institute dirbo (dirba) apie 630 mokslininkų ir specialistų.

2 priedas

MOKSLO DAKTARAI, PARENGĘ DISERTACIJAS
VADOVAUJANT INSTITUTO MOKSLININKAMS
1.Zita Tamašauskienė. Agreguoto darbo užmokesčio diferen
ciacijos teoriniai klausimai formuojantis rinkos ūkiui (04 S, VU,
1991), moksl. vadovas - prof. habil. dr. A. Šileika.

2.Algis Kabaila. Darbo išteklių ir jų kokybės įvertinimo pro
blema (04 S, VU, 1995), moksl. vadovas - prof. habil. dr. A. Ši
leika.

3.Rasa Melnikienė. Apsirūpinimas būstu Lietuvoje: socialinisekonominis aspektas (04 S, VGTU, 2000), moksl. vadovas - prof.
habil. dr. A. Šileika.
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3 priedas
Instituto darbuotojų įvykdyti (vykdomi) projektai
1992 -2011 m.

1992m.
1.Lietuvos gyventojų pajamų diferenciacijos analizė 1989- 1992
metais.
2.Indeksavimo taisyklės.
3.Gyventojų pajamų indeksacija (Pasaulio šalių patirtis).
4.Atrankos duomenys, šeimų biudžetai, balansų informacija.
5.Minimalaus gyvenimo lygio perskaičiavimas (1992m. sausiolapkričio kainomis).
6.Pragyvenimo kainos indekso sudarymo patirties užsienio šalyse
apžvalga.
7.Gyventojų pajamų ir vartojimo modeliai ir jų panaudojimas.

8.Gyventojų piniginių pajamų ir išlaidų struktūriniai pakitimai.
9.Vartojimo kainų indeksų ir gyventojų piniginių pajamų pa
lyginamoji analizė.
10.Lietuvos gyventojų gyvenimo sąlygų analizė.
11.Socialinių procesų imitacinis modeliavimas.
12.Europos bendrijos šalių senatvės pensijų Įstatymai ir pensijų
modeliai.
13.Darbo rinkos politikos krypčių pagrindimo problema.
14.Lietuvos respublikos darbo rinka.
15.Situacija darbo rinkoje. Naujų darbo vietų kūrimas, egzistuojančių
atnaujinimas ir išsaugojimas.
16.Darbo rinką formuojančių veiksnių analizė. Pasiūla, paklausa.
17.Užimtumo situacijos kaime analizė.

1993m.
1.Suvestinių gyvenimo lygio rodiklių analizė.
2.Darbo užmokesčio

tarpšakinės diferenciacijos koeficientų

pagrindimas, atsižvelgiant į veiklos sferų prioritetus.

3.Darbo užmokesčio diferenciacija pagal agreguotas profesijų
grupes.
4.Darbo pajamų ir socialinių išmokų santykio kitimo analizė pagal
Lietuvos gyventojų socialines grupes 1992m. ir 1993m. I-ame
ketvirtyje.
5.Rytų Europos šalių patyrimo asmeninių pajamų politikoje
apibendrinimas.
6.Gyventojų piniginių pajamų ir išlaidų balansas; Mokamų paslaugų
apimtis ir struktūra; Komunalinių paslaugų apimtis ir struktūra;
Gyventojų investicinės ir piniginės lėšos privatizavimo procese;
Vartojimo kainų indekso kitimo dinamika; Pinigų perkamosios
galios kitimo dinamika.
7.Gyventojų piniginių pajamų ir išlaidų naujų krypčių preliminarus
įvertinimas privatizacijos proceso pasėkoje.
8.Vartojimo kainų indeksas; Pragyvenimo kainos indeksas; Pinigų
perkamosios galios indeksai; Privatizavimo rodikliai Lietuvoj.
9.Vartojimo tipologija.
10.Lietuvos respublikos darbuotojų kvalifikacinio lygio ir darbo
užmokesčio dydžio palyginamoji analizė 1989 - 1992 m. (pagal
ūkio šakas).
11.Tauragės rajono gyventojų užimtumo programa.
12.Dirbančių ir apdraustų skaičiaus lietuvoje palyginamoji analizė.
13.Darbo jėgos demografinio potencialo prognozė.
14.Moterų užimtumo analizė ir jo formų tobulinimas.
15.Socialiai naudingų (viešųjų) darbų organizavimas.
16.Užimtumo kaime reguliavimo priemonės.
17.Žemės ūkio struktūrinių pokyčių, darbo jėgos ir užimtumo
struktūros ilgalaikė prognozė.
18.Naujų darbo vietų kūrimo kaime kryptys ir priemonės.
19.Darbo rinkos prognozė 1994 metais.
20.Situacija Lietuvos Respublikos darbo rinkoje 1992 metais.
21.Situacijos Respublikos darbo rinkoje 1993m. 1-me pusmetyje
bendra charakteristika.

22.Gyventojų užimtumo probleminės grupės mokslinio darbo
1993m. ataskaita.
23.Jaunimo, 1993m. baigusio mokymo įstaigas, užimtumo prognozė
metų pabaigoje.
24.Rusų tautinės mažumos socialinės problemos ir jų sprendimai.
25.Darbo rinkos ir užimtumo stabilizavimo kryptys bei priemonės.
26.Darbo klubo organizavimas.

1994 m.
1.Lietuvos Respublikos kaimo gyventojų gyvenimo lygis.
2.Trišalės partnerystės (Trišalių susitarimų) įstatymo projektas.
3.Rytų Lietuvos gyventojų gyvenimo lygio ir socialinės apsaugos
tyrimas.
4.Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų ir išlaidų tyrimas.
5.Gyventojų ekonominės padėties įvertinimas.
6.Gyventojų piniginės pajamos ir jų struktūra; Piniginės išlaidos
ir jų struktūra; Vartojimo ištekliai ir vartojimas; Privatizacijos
rodikliai; Valstybinio turto privatizavimai ir privatizacijos

rodikliai žemės ūkyje.
7.Gyvenimo lygio makroekonominiai rodikliai: bendras vidinis
produktas, namų ūkių pajamos ir išlaidos.
8.Gyventojų pasiskirstymo pagal pajamas tyrimai.
9.Darbo rinkos Vilniuje analizė.
10.Darbo rinka ir nedarbas lietuvoje (lenkų tautinės mažumos
užimtumo problemos).
11.Šilutės ir tauragės rajonų gyventojų užimtumo problemų
sprendimo krypčių pagrindimas ir pasiūlymai.
12.Gyventojų skaičiaus ir natūralaus judėjimo dinamikos tendencijų
analizė.
13.Pastabos ir pasiūlymai dėl rdb ir teritorinių darbo biržų ataskaitų
formos apie situaciją darbo rinkoje.
14.Švenčionių rajono gyventojų užimtumo programa.
15.Tauragės rajono gyventojų užimtumo programa.

1995 m.
1.Įnašus mokančiųjų socialinis - ekonominis portretas.
2.Socialinio draudimo problemos Rytų Lietuvoje.
3.„Sodros" apdraustųjų skaičiaus mažėjimas ir demografinė
situacija Rytų Lietuvoje.
4.„Sodros" įnašų mokėjimo galutinio etapo medžiaga.
5.Suaugusiųjų profesinio mokymo efektyvumo sociologinis
tyrimas.
6.Socialinių mokesčių mokėtojų sociologinis tyrimas.
7.Pasirengimas ateičiai, lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos
tyrimas (organizacinio būvio ir klientų poreikių tyrimas).
8.Suaugusiųjų profesinio mokymo efektyvumo tyrimas.
9.Asmenų, baigiančių mokymo, kvalifikacijų tobulinimo ir
perkvalifikavimo kursus, sociologinės apklausos rezultatai.
10.Darbo rinkos reguliavimo tobulinimas.
11.LR gyventojų pajamų ir išlaidų tyrimas.
12.Darbo pajamų ir socialinių išmokų santykis, dinamika ir
palyginimas su minimaliu gyvenimo lygiu pagal Lietuvos
gyventojų socialines grupes.
13.Rytų Lietuvos gyventojų gyvenimo lygio ir socialinės apsaugos
tyrimas.
14.Gyvenimo lygio makroekonominiai rodikliai: bendras vidinis
produktas, namų ūkių pajamos ir išlaidos.
15.Makroekonominių gyventojų gerovės rodiklių prognozė 19951998 m.
16.Socialinio draudimo struktūra ir sąlygos Lietuvoje.
17.Gyventojų apmokestinimas ir jo ryšys su piniginėmis pajamomis
ir išlaidomis.
18.Gyventojų užimtumo, gyvenimo lygio ir socialinės paramos
tyrimas Vilniaus miestui integruojant „Šiaurės miestelį".
19.Rytų Lietuvos rajonų socialinio - ekonominio vystymo 19962000 m.programa.
20.Gyventojų užimtumo (aktyvumo pagal veiklos sritis) kitimo
prognozė iki 2025 metų.

21.Gyventojų užimtumo prognozės ekonominių parametrų pagrindu
tyrimo schema.
22.Kaimo gyventojų užimtumas (rajonų su dominuojančiais kaimo

gyventojais bei žemės ūkio gamyba pagrindu).
23.Atskirų TDB nedarbo prognozių pagrįstumo

analizė ir

realizuojamų užimtumo programų efektyvumo Įvertinimas.
24.Personalo formavimas. Priėmimo į darbą pokalbis.
25.Ilgalaikio nedarbo mažinimo krypčių bei priemonių pagrindimas
(pasiūlymai ir metodinės rekomendacijos).
1996 m.
1.Bedarbių profesinio mokymo tobulinimas.
2.Jaunimo profesinio orientavimo ir integravimo į darbo rinką
priemonės.
3.Žalos, padarytos Lietuvos Respublikai buvusios TSRS ir Rusijos
Federacijos kariuomenės dėl jos gyventojų ėmimo į sovietinę
armiją ar sukarintus dalinius skaičiavimų rezultatai.
4.Neoficialios darbo rinkos dinamikos tendencijos Lietuvoje.
5.Poįstatyminių aktų suderinimas su nauju Lietuvos Respublikos
bedarbių rėmimo įstatymu.
6.Gyventojų

užimtumo

vystymosi

tendencijos

kaimiškuose

Lietuvos rajonuose.
7.Žemės ūkio įmonių potencialo įvertinimas ir prognozė. Smulkaus
verslo vystymo galimybės bei įtaka darbo rinkai.
8.Suaugusiųjų profesinio mokymo efektyvumo tyrimas.
9.Bedarbių, baigusių profesinio mokymo kursus, sociologinės
apklausos metodika.
10.Darbo biržose užsiregistravusių asmenų įdarbinimo dinamika.
11.Užsienio patirtis, sprendžiant ilgalaikio nedarbo problemą.
12.Darbdaviams teikiamų teritorinių darbo biržų paslaugų vertinimas.
13.Ataskaita apie darbo rinkos tyrimus Panevėžio apskrityje.
14.Situacijos Panevėžio apskrities darbo rinkoje analizė.
15.Darbo rinkos reguliavimo galimybės apskričių ir savivaldybių

lygyje16.Socialinė partnerystė Panevėžio apskrities rajonuose.

17.Ilgalaikio nedarbo problemos charakteristika ir priežastys.
18.Gyventojų užimtumo, gyvenimo lygio ir socialinės paramos
tyrimas Vilniaus miestui integruojant „Šiaurės miestelį".
19.Makroekonominių gyventojų gerovės rodiklių prognozavimas
1995-1998 m.
20.Gyventojų apmokestinimas ir jo ryšys su piniginėmis pajamomis
ir išlaidomis.
21.LR gyventojų pajamų diferenciacijos ir nelygybės pajamose
įvertinimas.
22.LR gyventojų pajamų ir išlaidų tyrimas jų sąryšyje su skurdo
įvertinimo kriterijais.
23.Valstybinio sektoriaus darbuotojų vidutinio mėnesinio faktinio
(priskaičiuoto) ir teorinio darbo užmokesčio diferenciacija LR
pagal ekonomines veiklas.

24.LR gyventojų darbinių pajamų ir socialinių išmokų santykio
tyrimas.
25.Skurdo problema Lietuvoje.
26.Gyventojų apmokestinimo tyrimas.

1997 m.
1.Lietuvos gyventojų darbo užmokesčio diferenciacija 1997 m.
2.Oficialaus ir neoficialaus užimtumo dinamika Lietuvoje:
regioninis aspektas.
3.Gyventojų užimtumo ir darbo rinkos administravimo tobulinimas.
4.Darbo rinkos struktūra Lietuvoje.
5.Trišalių susitarimų
efektyvumo tyrimas.

bedarbių profesinio

mokymo

srityje

6.Teritorinių darbo biržų veiklos įvertinimas 1997 m. II ketvirtyje.
7.TDB darbuotojų (tarpininkų) darbo apkrovimo lygio įvertinimas.
8.Trišalių susitarimų
efektyvumo tyrimas.

bedarbių

profesinio

mokymo

srityje

9.TDB personalo mokymas. Seminaras Klaipėdos darbo biržoje:
„Bendradarbiavimas organizacijoje".
10.Šalčininkų rajono ekonominių ir socialinių rodiklių analizė.

11.ŠalČininkiį rajono užimtumo programa: seniūnų apklausos
rezultatai Šalčininkų rajone.
12.Šalčininkų rajono ūkininkų apklausos rezultatai.
13.Vietiniai kreditiniai garantiniai fondai.
14.Bedarbių darbinės motyvacijos darbo rinkos tyrimas.
15.Suaugusiųjų profesinio mokymo efektyvumo tyrimas.
16.Šalčininkų rajono užimtumo programos projektas.
17.LR gyventojų darbinių pajamų ir socialinių išmokų santykio
tyrimas.
18.LR gyventojų pajamų tyrimas jų sąryšyje su skurdo įvertinimo
kriterijais.
19.Šeimų (namų ūkių) pajamos ir skurdas Lietuvoje.
20.LR gyventojų pajamų diferenciacijos ir nelygybės pajamose
vertinimas, remiantis Džini ir diferenciacijos koeficientais bei
kitais rodikliais 1996 m.
21.Mokesčiai ir jų įtaka namų ūkių pajamoms ir išlaidoms.
22.Gyventojų mokesčių našta Lietuvoje.
23.Atitinkamų biudžetų prarastos fizinių asmenų pajamų mokesčio
bei valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos dėl neoficialiojo
užimtumo.
24.Socialinės paramos modelio bendruomenėje įgyvendinimas,
sprendžiant gyvenimo lygio bei užimtumo problemas.
1998 m.
1.Nedarbo teritorinė diferenciacija Lietuvoje.
2.Gyventojų užimtumo regioninių ir vietinių programų rengimo
metodiniai nurodymai.
3.50 metų ir vyresnių darbingų gyventojų padėtis darbo rinkoje

(apskričių lygyje).
4.Jaunimo nedarbas Lietuvoje.
5.Darbo išteklių paklausos diferenciacijos įvertinimas šalies
regionuose atskirų teritorijų ekonomikos vystymosi požiūriu.
6.Užimtųjų ir apdraustųjų dirbančiųjų kitimo tendencijos Lietuvoje.
7.Gyventojų užimtumo žemės ūkyje įvertinimas.
8.Jaunimo darbo centro steigimo Vilniuje projekto parengimas.
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9.Teritorinių darbo biržų (TDB) veiklos, realizuojant darbo rinkos
politikos priemones, įvertinimas.
10.Teritorinių gyventojų užimtumo
efektyvumas.

programų

įgyvendinimo

11.Gyventojų užimtumo pokyčių įvertinimas Lietuvoje.
12.Darbo rinkos regioninė diferenciacija Lietuvoje (I, II, III, IV ketv.)
13.Kenksmingi sveikatai darbo sąlygų veiksniai ir jų įtaka darbo
užmokesčiui (darbo kainai).
14.Profesinio mokymo poreikį charakterizuojančių rodiklių bei darbo
rinkos profesinio mokymo programų kaitos tendencijų analizė.
15.Širvintų rajono užimtumo programa.
16.Širvintų rajono užimtumo programa (padėtis Širvintų rajono
darbo rinkoje 1998 m. I pusm. ir ilgalaikio nedarbo problemos
sprendimo kryptys).
17.Širvintų rajono gyventojų teritorinio mobilumo perspektyvų
tyrimas.
18.Darbo rinkos partnerių veikla sprendžiant užimtumo problemą.
19.Kaimo gyventojų užimtumo reguliavimo formos ir priemonės.
20.Širvintų rajono socialinės-ekonominės padėties įvertinimas.
21.Asmenų, baigiančių profesinio mokymo kursus, apklausos
duomenų suvedimo ir apdorojimo programos parengimas.
22.Darbdavių ir specialistų reikalavimų profesinei veiklai aprašymai.
23.Profesinio mokymo poreikių įmonėse tyrimas.
24.Profesinio mokymo poreikio įmonėse tyrimo metodika (Profesinio
mokymo poreikio įmonėse tyrimo galutinis anketos variantas).
25.Lazdijų rajono gyventojų užimtumo programa (Padėtis Lazdijų
rajono darbo rinkoje 1998 m. I pusm. ir nedarbo prognozė 1999
metams).
26.Darbo rinkos pasiūlos ir paklausos (šalies, regioninės, vietinės)
nustatymas (Darbo jėgos paklausos ir pasiūlos disbalanso pagal
išsilavinimą bei kvalifikacijas nustatymas).
27.Darbo rinkos pasiūlos ir paklausos (šalies, regioninės, vietinės)
nustatymas (Padėties TDB aptarnaujamoje darbo rinkoje
kompleksinis įvertinimas (1998 1 ketvirtyje).
28.Pagrindinių makroekonominių rodiklių ir jų išvestinių rodiklių
analizės bei prognozavimo atskirose ekonominėse veiklose,

242

atsižvelgiant j galimybę išskirti perspektyviausias ekonomines
veiklas, modelis.
29.Registruotos darbo jėgos pasiūlos ir paklausos disbalanso
profesijų grupėse įvertinimo metodika.
30.Lietuvos gyventojų pajamų diferenciacijos vertinimas 1997 m.
31.Lietuvos gyventojų pajamų diferenciacijos vertinimas 1998 m. I
ketv.
32.Lietuvos gyventojų pajamų diferenciacijos vertinimasl998 m. I
pusm.
33.LR gyventojų pajamų tyrimas jų sąryšyje su skurdo įvertinimo
kriterijais.
34.LR gyventojų pajamų tyrimas jų sąryšyje su skurdo įvertinimo

kriterijais 1997 m.
35.LR gyventojų pajamų ir socialinių išmokų santykio tyrimas
1997 m.
36.LR gyventojų pajamų ir socialinių išmokų santykio tyrimas
(1998 m. I ketv.)
37.LR gyventojų pajamų ir socialinių išmokų santykio tyrimas
(1998 m. I pusm.).
38.Metodologiniai gyventojų pajamų tyrimo klausimai.
39.Lietuvos gyventojų pajamų diferenciacijos vertinimas 1998 m.
9 mėn.
40.Mokesčiai Lietuvoje ir jų įtaka namų ūkio pajamoms ir išlaidoms.
41.Gyventojų mokesčių įtaka Lietuvoje.
42.Fizinių asmenų pajamų mokesčio bei valstybinio socialinio
draudimo įmokų prarastos sumos dėl neoficialiojo užimtumo.
43.Neringos miesto socialinio vystymo ir verslo programa.

1999 m.
1.Užimtumo ir situacijos darbo rinkoje analizė ir prognozės:

vidutinės trukmės (iki 2002 metų) ir ilgalaikės (iki 2010 metų)
2.Aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų studijų krypčių, profesinių
mokyklų bei darbo rinkos profesinio mokymo programų
1999-2002m. prognozė.
3.Ekonominių pokyčių įtaka regioninėms darbo rinkoms.

4.Darbo rinkos teorinė diferenciacija Lietuvoje.
5.Užimtumo ir nedarbo diferenciacija pagal pagrindines profesijų
grupes ir išsilavinimą.

6.Gyventojų užimtumo žemės ūkyje tyrimas: užimtųjų žemės ūkyje
prognozės iki 2002 m.
7.Užimtumo politikos formavimo ir įgyvendinimo tobulinimas,
valstybės institucijų funkcijų ir atsakomybės paskirstymas
užimtumo politikos formavimo ir įgyvendinimo srityje.
8.Užimtumą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimas: išvados ir
pasiūlymai.
9.Lietuvos TDB veiklos realizuojant darbo rinkos aktyvios politikos
priemones 1998 metais.
10.LR 1998 m. IV ketv. svarbiausi socialiniai- ekonominiai rodikliai
kartogramose.
11.LR 1999M. I-IVketv.svarbiausisocialiniai-ekonominiai rodikliai
kartogramose.
12.Profesinio mokymo poreikių įmonėse tyrimas.
13.Darbo rinkos profesinio mokymo plėtojimas Klaipėdos darbo
rinkos mokymo tarnybos (TDRMT) aptarnaujamoje zonoje.
14.Specialistų su aukštuoju išsimokslinimu sociologinio tyrimo
metodika.
15.Teoriniai, teisiniai, ekonominiai, organizaciniai ir kiti invalidų
užimtumo aspektai.
16.Kuršių Nerijos socialinio vystymo ir verslų tikslinė programa.
17.LR gyventojų darbinių pajamų ir socialinių išmokų santykio
tyrimas 1998 m.

18.LR gyventojų darbinių pajamų ir socialinių išmokų santykio
tyrimas 1999 m. I pusm.
19.Lietuvos gyventojų pajamų diferenciacijos vertinimas.
20.LR gyventojų pajamų tyrimas jų sąryšyje su skurdo įvertinimo

kriterijais 1998 m.
21.LR gyventojų pajamų tyrimas jų sąryšyje su skurdo įvertinimo
kriterijais 1999 m. I pusm.
22.Minimalios mėnesinės algos dydžiai.
23.Gyventojų pajamų apmokestinimas ir socialinė apsauga.
24.Mokesčių našta ir jų struktūra.
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2000 m.
1.Gyventojų pajamų lygio, struktūros ir diferenciacijos 1996-1999
metais įvertinimas.
2.Gyventojų piniginių pajamų struktūros ir atskirų rūšių pajamų
santykio pokyčių tyrimas.
3.Gyventojų pajamų apmokestinimo ir socialinės apsaugos
koordinavimas.
4.Gyventojų pajamų ir išlaidų vertinimas skurdo požiūriu.
5.Šeimos (vienišo asmens) turto ir pajamų lygio, suteikiančio teisę
į piniginę socialinę paramą, nustatymas.
6.Minimalaus darbo užmokesčio nustatymas (1998-2000).
7.Jaunimo padėtis Lietuvos darbo rinkoje.
8.Teritorinėse darbo biržose užsiregistravusio jaunimo motyvacijos,
teritorinio mobilumo ir integravimo į darbo rinką galimybių
tyrimas.
9.Profesinis mokymas ir aktyvinimo priemonės darbo rinkoje.
10.Darbo jėgos konkurencingumo politikos tobulinimas Lietuvai
integruojantis į Europos Sąjungą.
11.Bedarbių ir darbuotojų, įspėtų apie atleidimą iš darbo, profesinio
mokymo plėtojimas Lietuvoje 1991- 2000 metais.
12.Nedarbo prevencijos plėtojimas Lietuvoje.
13.Ekonominių pokyčių įtaka regioninėms darbo rinkoms.
14.Aktyvių darbo rinkos politikos priemonių taikymo efektyvumo
vertinimas.
15.Gyventojų užimtumo ir darbo rinkos politikos koordinavimas
nacionaliniame lygmenyje.
16.Nacionalinio užimtumo didinimo plano įgyvendinimo galimybių
tyrimas.
17.Darbo jėgos paklausos ir pasiūlos (pagal profesijų grupes)
atitikimo tobulinimo kryptys.
18.Užimtumo ir nedarbo prognozės iki 2003 metų.
19.Asmenų, besimokančių aukštosiose, aukštesniosiose, profesinėse
mokyklose bei darbo rinkos profesinio mokymo kursuose 20012003 m. prognozė.
20.Didžiasalio gyventojų užimtumo rėmimo programa.

21.Ekonominės regionų charakteristikos.
22.Teritorinių darbo biržų darbuotojų tarnybinė etika ir konsultavimo
įgūdžių tobulinimas.
23.Dienos centrų veiklos lyginamoji analizė.

2001 m.
1.Gyventojų pajamų, išlaidų ir apmokestinimo tyrimas socialinės
stratifikacijos požiūriu.
2.Fizinių asmenų pajamų mokesčio bei valstybinio socialinio
draudimo įmokų prarastos sumos dėl neoficialiojo užimtumo
įvertinimas.

3.Pagrindinių profesijų grupių darbuotojų prisitaikymas prie ūkio
struktūrinių pokyčių.
4.Pedagogų rengimo kokybė Lietuvos aukštosiose mokyklose ir jų
įsidarbinimo galimybės.
5.Darbdavių reikalavimai profesinei veiklai, orientuotai į
profesiografine medžiagą, naudojamą ieškančiųjų darbo ir
jaunimo profesiniam informavimui bei orientavimui.
6.Ilgalaikio nedarbo tendencijų įvertinimas bei sociologinio tyrimo
rezultatų analizė.
7.Darbuotojų skaičiaus prognozė 2002-2005 metams pagal
pagrindines profesijų grupes.
8.Lietuvos regionų diferenciacijos įvertinimas ES regioninės
politikos kontekste.
9.Pasvalio rajono gyventojų užimtumo rėmimo programa.
10.Skuodo rajono gyventojų užimtumo rėmimo programa.
11.IAE uždarymo socialiniai kaštai.
12.Darbo rinkos pagrindinių rodiklių prognozė 2002-2005 metams.
13.Vietinių užimtumo iniciatyvų plėtra.
14.Teritorinių darbo biržų darbuotojų, aptarnaujančių bedarbius,
darbo bei darbo klubų veiklos tobulinimas.
15.Socialinė parama/Ilgalaikis nedarbas. CONSENSUS III.
16.Bazinių paslaugų krepšelio sudarymo, jo kainos ir papildomų
paslaugų kainų nustatymo globos namuose metodika.
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17.Lietuvos neįgaliųjų aprūpinimo kompensacine technika sistemos
įvertinimas poreikių patenkinimo, prieinamumo, kaštų aspektais.
18.Aplinkos pritaikymo žmonėms su fizine negalia miesto bei
kaimiškose savivaldybėse įvertinimas.
19.Regiono (apskrities, savivaldybės) įvairaus tipo vaikų globos
įstaigų veiklos sisteminis įvertinimas pažangių vaikų globos
formų taikymo aspektais.
20.Romų, gyvenančių Vilniaus miesto taboruose, sociologinis
tyrimas.
21.Nuteistųjų asmenų socialinių bei profesinių poreikių sociologinis
tyrimas.
2002 m.
1.Minimalaus darbo užmokesčio nustatymo problema bei
tobulinimo kryptys Lietuvos ūkio raidos perspektyvoje.
2.Nelaimingų atsitikimų darbe ir susirgimų profesinėmis ligomis
atskirose ekonominės veiklos srityse rizikos įvertinimas bei
įmokų tarifo nustatymas atskiroms ekonominės veiklos sritims.
3.Organizacijų, vykdančių narkomanų reabilitaciją, veiklos
vertinimo kriterijai, teikiamų pagrindinių socialinių ir
psichologinių paslaugų apibrėžimas.
4.Darbo rinkos poreikių analizė Klaipėdos-Tauragės, Utenos ir
Marijampolės regionuose.
5.Aukštąjį išsilavinimą turinčių bedarbių situacijos darbo rinkoje
tyrimas bei pasiūlymai, kaip didinti jų užimtumą.
6.Darbdavių reikalavimai profesinei veiklai, orientuotai į
profesiografinę medžiagą, skirtą ieškančiųjų darbo ir jaunimo
profesiniam informavimui.
7.Darbo vietų monitoringo sistemos koncepcijos parengimas.
8.LDB personalo kvalifikacinis ugdymas, gerinant klientams
teikiamų paslaugų kokybę.
9.Specialistų konkurencingumas darbo rinkoje.
10.Suaugusiųjų profesinio mokymo poreikio ir efektyvumo Lietuvoje
įvertinimas.
11.Vietinių užimtumo iniciatyvų socialinio ekonominio efektyvumo
tyrimas.

12.Užimtumo tr darbo rinkos politikos priemonių tobulinimas
nacionaliniame ir savivaldybių lygmenyje.
13.Užimtumo ir situacijos darbo rinkoje analizė, tendencijos ir
prognozės 2003-2007 m.
14.Socialinė parama/Ilgalaikis nedarbas. CONSENSUS III.
15.Neįgaliųjų kompensacinės technikos poreikio planavimo ir
regioninio paskirstymo metodikos parengimas.
16.Nestacionarių socialinių paslaugų poreikio įvertinimas bei
nestacionarių paslaugų įstaigose teikiamų paslaugų, jų kaštų
analizė pagal atskiras socialines žmonių grupes.
17.Specialiųjų poreikių nustatymo metodikos projekto parengimas
ir rekomendaciniai pasiūlymai specialiųjų poreikių nustatymo ir
specialiosios pagalbos priemonių taikymo tvarkai parengti.
18.Šeimose gyvenančių vaikų globos įvertinimas.
19.Vaikų globos organizavimo nevyriausybinėse vaikų globos
institucijose įvertinimas ir šių institucijų akreditavimo bei
licenzijavimo tvarkos parengimas.

2003 m.
1.Gyventojų pajamų, išlaidų ir apmokestinimo tyrimas socialinėsekonominės stratifikacijos požiūriu.
2.Politikams, teisėjams, valstybės pareigūnams, valstybės
tarnautojams bei pagal darbo sutartis biudžetinėse įstaigose
dirbantiems darbuotojams nustatytų darbo apmokėjimo sąlygų
vertinimas.
3.Darbo rinkos poreikių analizė Klaipėdos-Tauragės, Utenos ir
Marijampolės regionuose.
4.Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo įstaigų ir kitų paslaugų
šeimai poreikio bei jo tenkinimo sąlygų nustatymas.
5.Europos Sąjungos užimtumo strategijos tikslų ir krypčių 20032006 metams rodiklių vertinimas Lietuvos sąlygų požiūriu.
6.Nacionalinės užimtumo politikos atitikimo Europos Sąjungos
strategijai įvertinimas.
7.Darbdavių reikalavimai profesinei veiklai, orientuotai į
profesiografinę medžiagą ieškančiųjų darbo ir jaunimo
profesiniam orientavimui bei informavimui.

8.Lietuvos darbo biržos personalo darbo kokybės gerinimas klientų
aptarnavimo ir vadovų darbo organizavimo srityse.
9.Rekomendacijos dėl lanksčių užimtumo formų diegimo.
10.Rekomendacijos darbo jėgos mobilumui didinti.
11.Aukščiausio nedarbo teritorijų - Druskininkų, Lazdijų, Pasvalio,
Akmenės, Mažeikių - ekonominė socialinė analizė ir darbo rinkos
pokyčių priežasčių įvertinimas, laisvų darbo vietų dinamikos
analizė ir monitoringo metodikos parengimas.
12.Teritorinėse darbo biržose pakartotinai besiregistruojančių
bedarbių situacijos darbo rinkoje tyrimas bei pasiūlymai jų
užimtumui didinti.
13.Vyriausybei teikiamų teisės aktų, programų, koncepcijų projektų
galimo poveikio užimtumui ir nedarbo mažinimui įvertinimo
rodikliai ir rekomendacijos jiems nustatyti.
14.Universitetų absolventų konkurencingumas darbo jėgos pasiūlos
ir paklausos kontekste (darbdavių ir jų įmonėse įdarbintų
absolventų apklausos duomenimis).
15.Darbo rinkos profesinis mokymas kaip priemonė derinti darbo
jėgos pasiūlą ir paklausą.
16.Socialinių paslaugų poreikio asmeniui nustatymo metodikos
projektas.
17.Socialinės paramos teikimo asmenims, sergantiems psichikos
ligomis ir turintiems proto negalią, strategijos parengimas bei
pasiūlymai dėl optimalaus stacionarios globos ir bendruomeninių
socialinių paslaugų santykio nustatymo.
18.Siūlymų dėl vaikų globos organizavimo valstybinėse
ir nevyriausybinėse vaikų globos institucijose sistemos
reorganizavimo parengimas.
19.Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos analizė ir išvados bei
pasiūlymai strategijos parengimui.
20.Socialinės paramos teikimo sunkią negalią turintiems asmenims
įvertinimas, išvadų bei pasiūlymų dėl tolimesnio jų rėmimo
pateikimas.
21.Asmenų su sunkiausia negalia integracijos į darbo rinką galimybių
vertinimas.
22.Prieglobstį Lietuvoje gavusių asmenų ir jų šeimų narių socialinių
ir profesinių poreikių tyrimas.
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2004 m.
1.AB „Lietuvos geležinkeliai" darbuotojų užimtumo ir darbo
apmokėjimo formų tobulinimas (filialo „Vilniaus geležinkelių
infrastruktūra" duomenų pagrindu).
2.Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo efektyvumas.
3.Darbo rinkos profesinio mokymo socialinio ir ekonominio
efektyvumo tyrimas.
4.Viešojo administravimo magistratūros programos aukšto rango
valstybės tarnautojams poreikio bei jų galimybių mokytis anglų
kalba įvertinimas.
5.Lietuvos industrinių (darbo) santykių apžvalga.
6.Minimaliojo darbo užmokesčio didinimo prielaidų ir pasekmių
tyrimas.
7.Darbų ir pareigybių vertinimo metodikos parengimas.
8.Socialinio žemėlapio bandomojo modelio sudarymas.
9.Užimtumo politikos priemonių įgyvendinimo įvertinimas ir
pasiūlymai dėl jų tobulinimo parengimas.
10.Nedarbo ir užimtumo pokyčių analizė ir prognozės iki 2009
metų, įvertinant Lietuvos darbo rinkos pokyčius įstojus į Europos
sąjungą.
11.Nedarbo lygio rodiklio skaičiavimo Lietuvos teritorinėse darbo
biržose tobulinimo tyrimas.
12.ES užimtumo strategijos įgyvendinimo priemonių parengimas.
13.Agentūrinio darbo teisinio reguliavimo Lietuvoje galimybių bei
įtakos darbo rinkai tyrimas.
14.Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos vidinės duomenų bazės
apie darbo rinkos profesinio mokymo kokybę kūrimas.
15.Korporatyvios socialinės atsakomybės priemonių plėtojimo
Lietuvoje galimybių tyrimas.
16.Priemonės TDO konvencijos „Dėl privačių įdarbinimo agentūrų"
(Nr.181) nuostatoms įgyvendinti.
17.Darbo biržos konsultanto vadovas.
18.Vyresnio amžiaus asmenų padėties darbo rinkoje analizė ir
priemonės jų integravimo į darbo rinką skatinimui.
19.Nelegalaus darbo, teisės aktų, reglamentuojančių darbo santykius,
pažeidimų, darbdavių atstovų grasinimų ar kitokio psichologinio

poveikio įtakos darbuotojų darbo rezultatams bei saugai ir
sveikatai tyrimas.
20.Aukštųjų mokyklų absolventų konkurencingumo darbo rinkoje
darbo jėgos pasiūlos ir paklausos kontekste (darbdavių ir
absolventų apklausos duomenimis) tyrimas.
21.PHARE Dvynių projekto Consensus III rekomendacijų
įgyvendinimo visose Lietuvos savivaldybėse įvertinimas.
22.Nuteistųjų mokymo naudos nustatymas.
2005 m.
1.Profesinės veiklos analizės metodikos sukūrimas.
2.Korporatyvios socialinės atsakomybės priemonių įgyvendinimas
Lietuvoje.
3.Europos kolektyvinių (darbo) santykių apžvalga (European
Industrial Relations Observatory).
4.Mokymo kursų organizavimo metodų efektyvumo tyrimas.
5.Sisteminis koncernas „Achema", kaip gamybinis vienetas, darbo
jėgos atitikimo rinkos poreikiams tyrimas.
6.Individualaus pokalbio (interviu) vedimas su klientu pagal jo
pasirengimą darbo rinkai.
7.Profesinio mokymo naudos tyrimas, skelbiant įsidarbinimo po
mokymo per 90 dienų rezultatus.
8.Asmenų su klausos negalia integravimas į darbo rinką (Europos

bendrijų iniciatyvos EQUAL projektas).
9.Lietuvos gyventojų ekonominio aktyvumo didinimo mechanizmų
tyrimas.
10.Suaugusiųjų profesinio mokymo sistemos tobulinimo metmenys.
11.Lietuvos darbo rinkos politikos strategijos krypčių pagrindimas.
12.Tautinių mažumų integracijos į darbo rinką paramos mechanizmo
sukūrimas ir išbandymas (Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL
projektas).
13.Lietuvos jaunimo užimtumo tobulinimo vystymo bendrija
(Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL projektas).
14.Būsto pritaikymas neįgaliųjų poreikiams: situacijos Lietuvoje
analizė ir pasiūlymai valstybinei programai.
15.Panevėžio mieste teikiamų socialinių paslaugų analizė ir paslaugų
poreikio nustatymas.
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2006 m.
1.Leonardo da VinČio programos projektas „Kokybės valdymo
kompetencijų plėtra darbo rinkos profesiniame mokyme".
2.Sunkiai integruojamų asmenų padėties darbo rinkoje analizė ir
priemonės jų užimtumui didinti.
3.Bedarbių ir asmenų, įspėtų apie atleidimą, profesinio rengimo
plėtra. Mokymo paslaugų efektyvumo (vertinimas.
4.Bedarbių užimtumo rėmimas. Užimtumo rėmimo programų
efektyvumo įvertinimas.
5.Inovatyvių praktinio mokymo formų diegimas Vilniaus kolegijoje.
6.Bedarbių profesinio mokymo naudos tyrimas, įvertinant mokymo
programų vykdymo efektyvumą bei praktinio mokymo kokybę.
7.Mokymo kursų organizavimo metodų efektyvumo tyrimas.
8.Lietuvos kaimo turizmo sektoriaus darbo rinkos analizė.
9.Jaunimo įsitvirtinimo
tobulinimas.

Lietuvos

darbo

rinkoje

galimybių

10.Profesinio mokymo ir konsultavimo programų poreikio vyresnio
amžiaus žmonėms nustatymas.
11.Tautinių mažumų integracijos į darbo rinką paramos mechanizmo
sukūrimas ir išbandymas (Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL
projektas).
12.Lietuvos jaunimo užimtumo tobulinimo vystymo bendrija
(Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL projektas).
13.Galimybių studija „Darbo jėgos judėjimas abipus sienų
euroregione Nemunas" bei Lietuvos ir Ispanijos galimybių studijų
apibendrinimas.
14.Asmenų su klausos negalia integravimas j darbo rinką (Europos
bendrijų iniciatyvos EQUAL projektas).
15.Darbo rinkos
sukūrimas.

profesinio

mokymo

stebėsenos

metodikos

16.Profesinio orientavimo stebėsenos metodikos sukūrimas.
17.Profesinio mokymo ir profesinio orientavimo paslaugų sistemos
optimizavimas.
18.Lietuvos darbo rinka: vystymosi tendencijos, problemos ir galimi
sprendimai.

19.Profesinio konsultavimo būklės šalyje analizė.
20.Profesinio

orientavimo

centrų

steigimo

tinklo

projekto

parengimas.
21.Aukštųjų mokyklų absolventų padėties Lietuvos darbo rinkoje
tyrimų apžvalga ir specialistų poreikio prognozės .
22.Studentų profesinės karjeros projektavimo kompetencijų ir
paslaugų kokybės įvertinimas.
23.Darbo jėgos paklausos ir darbo vietų užpildymo problemų
tyrimas.
24.Europos kolektyvinių (darbo) santykių apžvalga (European
Industrial Relations Observatory).
25.Darbo tarybų steigimo analizė ir plėtros perspektyvos.
26.Socialinio dialogo plėtros galimybės šakiniame bei įmonių
lygmenyje (anglų k).
27.Magistrantų integracijos į darbo rinką monitoringo sistemos
sukūrimas.
2007 m.
1.Lietuvos darbo rinka: raidos tendencijos, problemos ir galimi
sprendimai.
2.ĮSA mokymo (studijų) programų ir specializacijos įvedimo bei
vadybos krypties mokymo programų tobulinimo galimybės.
3.Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių efektyvumo tyrimas
(įgyvendinant ESF finansuojamą projektą „Lietuvos darbo
biržos paslaugų efektyvumo tyrimai ir personalo kompetencijų
tobulinimas" (BPD2004-ESF-2.1.0-02-05/0001).
4.Atviro informavimo paslaugų įvertinimo tyrimas (Įgyvendinant
ESF finansuojamą projektą „Lietuvos darbo biržos paslaugų
efektyvumo tyrimai ir personalo kompetencijų tobulinimas"
(BPD2004-ESF-2.1.0-02-05/0001).
5.Benefit systems and their interaction with active labour market
policies in the new member statės (Išmokų sistemų bei jų sąveikos
su aktyvios darbo rinkos politikos priemonėmis tyrimas naujose
ES narėse).
6.Tautinių mažumų integracijos į darbo rinką paramos mechanizmo
sukūrimas ir išbandymas (Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL
projektas).

7.Lietuvos jaunimo užimtumo tobulinimo vystymo bendrija
(Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL projektas).
8.Vidinio teritorinio darbo jėgos mobilumo įvertinimas bei jo
skatinimo galimybės.
9.Nacionalinio profesinio standarto metodikos rengimas.
10.Profesinio mokymo kokybės valdymo stebėsenos sistemos
modelio sukūrimas.
11.Seminaro „Profesinio mokymo priemonių poreikis Lietuvos
darbo rinkos mokymo ir konsultavimo sistemoje" organizavimas.
12.Asmenų su klausos negalia integravimas į darbo rinką (Europos

bendrijų iniciatyvos EQUAL projektas).
13.Magistrantų integracijos į darbo rinką monitoringo sistemos
sukūrimas.
14.Transporto paslaugų neįgaliesiems poreikio tyrimo ir transporto
paslaugų teikimo neįgaliesiems programos metmenų parengimas.
15.Studentų karjeros valdymo kompetencijų ir paslaugų kokybės
įvertinimas.
16.Vaikų skurdo ir socialinės atskirties mažinimo galimybės ir
priemonės Lietuvoje.
17.Teisės studijų krypties specialistų poreikio Lietuvoje tyrimas.
18.Aukščiausios kvalifikacijos specialistų (magistrantų) pasiūlos ir
paklausos atitikimo sisteminis įvertinimas (2007-2008).
19.Darbo laiko reglamentavimas kai kuriose ES šalyse (ir Lietuvoje)
bei Lietuvos socialinių partnerių nuomonė dėl lankstesnio darbo
laiko reglamentavimo.
20.Lietuvoje galiojančių darbo įstatymų analizė nediskriminacijos
požiūriu.
21.Darbo medicinos gydytojų rengimo poreikio įstaigoms ir
įmonėms tyrimas.

22.Mirčių darbovietėse dėl su darbu nesusijusių ligų 2005-2006
metais aplinkybių, priežasčių tyrimas, rekomenduojamų
priemonių, siekiant išvengti tokių įvykių, parengimas.
23.Europos kolektyvinių (darbo) santykių apžvalga (European
Industrial Relations Observatory).
24.Europos darbo sąlygų apžvalga (European Working Conditions
Observatory).

25.Europos restruktūrizacijos stebėsena (European Restructuring
Monitor).
26.Profesijų, įregistruotų
profesiogramos.

Lietuvos

profesijų klasifikatoriuje,

2008 m.
1.Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių efektyvumo tyrimas
(įgyvendinant ESF finansuojamą projektą „Lietuvos darbo
biržos paslaugų efektyvumo tyrimai ir personalo kompetencijų
tobulinimas" (BPD2004-ESF-2.1.0-02-05/0001) pagal Lietuvos
2004-2006 m. BPD II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra" 2.1.
priemonę „Įsidarbinimo gebėjimų ugdymas").
2.Neįgaliesiems taikomų aktyvių darbo rinkos politikos priemonių
vertinimas ir pasiūlymų parengimas projekte įgyvendinamų

priemonių efektyvumui didinti (įgyvendinant ESF projektą
„Neįgaliųjų socialinės integracijos skatinimas" Nr. D4438/2004/2.3.0-03-241/US06-89) pagal BPD 2.3 priemonę
„Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija").
3.Specialistų poreikio prognozės Lietuvoje.
4.Galimų diskriminacijos apraiškų, naujai numatytų Lietuvos
Respublikos lygių galimybių įstatyme, bei visuomenės tolerancijos
įvairioms socialinėms grupėms įvertinimas ir lyginamoji analizė.
5.Darbo rinkos lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyra
formuojant integruotą požiūrį į užimtumo didinimą Lietuvoje.
6.Vaikų, kurių tėvai išvyko iš Lietuvos, psichologinių ir socialinių
gerovės veiksniai.
7.Lietuvos ministerijų valstybės tarnautojų ir to paties lygmens
privataus sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio lyginamasis
tyrimas.
8.Darbdavių, jiems atstovaujančių asmenų mokymo ir žinių
tikrinimo (atestavimo) darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais
poreikio ir tikslingumo tyrimas.
9.Jmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų specialistų
mokymo organizavimo, mokymo paslaugų kokybės, įmonės
darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų darbo praktikos
įmonėse tyrimas. Parengti išvadas ir rekomendacijas esamos
įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų specialistų rengimo
sistemos gerinimui.

10.Lietuvos Respublikos Europos darbo tarybų įstatymo
įgyvendinimo apžvalga bei darbo tarybų Lietuvoje veiklos plėtros
šakos, teritoriniame bei nacionaliniame lygmenyse galimybių
tyrimas.
11.Vyrų ir moterų, priklausančių tautinėms mažumoms, padėtis
darbo rinkoje.
12.Specialistų poreikio tyrimų metodologija.
13.(gyvendinto kompleksinio nuteistųjų asmenų reintegracijos
modelio veiksmingumas ir plėtros galimybės.
2009m.

1.Trečiųjų šalių piliečių integracijos į darbo rinką galimybių
tyrimas, gerinant žinias ir informacijos kaupimą apie jų poreikio
įvertinimą.
2.Ekonominės krizės poveikio darbo rinkai įvertinimas bei ateities
pokyčių prognozavimas.
3.Lietuvos valstybinio sektoriaus darbuotojų darbo apmokėjimo
sistemų palyginamoji analizė.
4.Lietuvos gyventojų tam tikrų socialinių grupių darbo pajamų
apmokestinimo pokyčių 2008-2011 metais lyginamasis tyrimas.
5.Establishment of a Network of socio-economic experts in the field
of anti-discrimination.
6.Nuo analize pagrįsto politikos dialogo iki veiksmingo sprendimų
priėmimo: ekonominės krizės ilgalaikių pasekmių socialinės
atskirties situacijai Lietuvoje vertinimas.
7.Galimų pasekmių apjungiant darbo rinkos profesinio mokymo
ir pagrindinio profesinio mokymo posistemes į vieningą sistemą
ekspertinis tyrimas.
8.Kokybinis ir kiekybinis pasiektų Lietuvos 2004-2006 m. BPD
tikslų ir uždavinių vertinimas pagal atskirus fondus, prioritetus
bei priemones.
9.Nacionalinio
parengimas.

diskriminacijos

statistikos

rinkimo

plano

2010m.

1. Trečiųjų šalių piliečių integracijos į Lietuvos darbo rinką
galimybių vertinimas, informacijos apie šią tikslinę grupę
kaupimas ir palyginimas (įgyvendinamas pagal Europos fondo
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trečiųjų šalių piliečių integracijai Lietuvoje 2009 m. metinę
programą Nr. D4-629/EIF/2009/3/18/RM/1/220).
2.Provision of scheduled information reporting services: ąuality of
work and employment, industrial relations and restructuring and
management of change - Lithuania.
3.Progress. The establishment of socio-economic network in the
field of anti-discrimination.
4.Against discrmination and intolerance: searching for possibilities
of effective collaboration.
5.Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių ir profesinės
reabilitacijos programos efektyvumo vertinimas.
6.Darbo ginčų sprendimo instituto efektyvumo didinimo galimybių
tyrimas.
7.Darbo

rinkos

politikos

priemonių

užimtumui

įvairiomis

ekonomikos raidos ciklo sąlygomis.
2011 m.
1.Specialistų ir kompetencijų esamos pasiūlos ir paklausos analizė.
2.Gyventojų ekonominė nelygybė skirtingais ekonomikos ciklais:
kitimo tendencijos, priežastys, pasekmės bei priemonės jai
mažinti.
3.Sočiai Partnership for Anticipating Change in the Labour Market.
4.Information reporting services.
5.Mokslinis tyrimas. Socialinės integracijos paslaugų socialiai
pažeidžiamų ir socialinės rizikos asmenų grupėms situacijos,
poreikių ir rezultatyvumo vertinimas, siekiant efektyviai
panaudoti 2007-2013 m. ES struktūrinę paramą.
6.Projektas „Mokslas verslui ir visuomenei" (Nr. S-VP2-1.4-ŪM03-K.-01-019)
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