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Dabartinei vyriausybei džiaugiantis neva visiems Lietuvos gyven-
tojams gerėjančia ekonomine situacija, neramina auganti pajamų 
nelygybė ir emigracija. Vien per pastaruosius trejus metus emi-
graciją, kaip problemų sprendimo būdą, pasirinko daugiau nei 120 
tūkst. Lietuvos gyventojų. 

Visuomenės apklausos rodo gyventojų pesimistines nuotaikas. 
Dažno lietuvio netenkina informacija apie augantį bendrąjį vidaus 
produktą ar aukštas turto pajamas. Kylančios kainos, maža pensi-
ja ar vos minimalius poreikius tenkinantis atlyginimas yra dažnas 
kasdienybės apibūdinimas. Iš kur atsiranda ši takoskyra tarp statis-
tikos ir gyvenimo realybės?

Negalime ignoruoti fakto, jog per 26 atkurtos Nepriklausomybės 
metus taip ir neradome nuoseklaus ekonominio modelio, kuris leis-
tų nesiblaškyti ir kryptingai eiti augimo keliu. Nuolat blaškėmės 
tarp planinės ekonomikos likučių ir nežabotos laisvos rinkos domi-
navimo. Regime viso to padarinius. Mūsų šalis taip ir nesugebė-
jo išsivaduoti iš socialinės atskirties spąstų: pagal skurdo rizikos 
grupėje esančių žmonių skaičių (31 proc.) gerokai lenkiame ES vi-
durkį (24,5 proc.) ir atsiliekame nuo kaimynų (Estijoje 23,5 proc.). 
Lietuvoje itin stinga smulkaus verslo, mat savarankiškai dirbančių 
asmenų skaičius siekia vos 9,7 proc. kai tuo tarpu ES vidurkis yra 
perkopęs 15 proc.

Penktadalio didžiausias ir penktadalio mažiausias pajamas gau-
nančių asmenų atlyginimų vidurkiai Lietuvoje skiriasi šešis kartus. 
Pasaulio banko tyrimo duomenimis pagal pajamų nelygybę esame 
4 šalis Europos Sąjungoje. O ir pastarųjų metų statistikos tenden-
cijos nekinta – sparčiausiai pajamos auga turtingiausiems. 

Šiandien, kylant ekonomikai, vidutinė pensija sudaro vos 43 proc. 
vidutinio darbo užmokesčio į rankas, nors net kriziniais metais su-
darė 48-49 proc. (ES vidurkis 2014 m. buvo – 56 proc.) Pensijų 
didinimo ar galimo indeksavimo sprendimai yra nukeliami vis vė-
lesniam laikotarpiui. Nors pastaruosius tris metus pensijų augimas 
buvo triskart mažesnis nei vidutinio darbo užmokesčio.

Kryptį, kuria galėtume rinktis, mums rodo Vokietija – šalis, kuri 
pokariu buvo atsidūrusi ant bankroto slenksčio, bet vėliau staigiai 
pakilo „tarsi Feniksas iš pelenų“. Ne tik pakilo, bet ir virto galingiau-
sia Europos Sąjungos (ES) ekonomine valstybe su rekordiškai žemu 
nedarbu, aukštu pragyvenimo lygiu ir socialine harmonija. Kas lėmė 
šį stebuklą? Į dienos šviesą tuometę Vakarų Vokietiją išvedė tuo-
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mečio krikščionių demokratų kanclerio Konrado Adenauerio vyriau-
sybėje 1949–1963 metais dirbęs ekonomikos ministras Ludwigas 
Erhardas. Jis visuomenei pristatė socialios rinkos ekonomikos mo-
delį (vok. SozialeMarktwirtschaft), kurio šaknys – krikščioniškosios 
etikos ir žmogaus sampratoje, jungiančioje du svarbiausius princi-
pus – laisvą rinką ir ekonominę etiką (socialinį teisingumą). Prak-
tikoje tai reiškia, jog rinka remiasi liberaliais paklausos ir pasiūlos 
dėsniais, tačiau valstybės reguliacinių svertų pagalba neleidžiama 
įsivyrauti vienam ar keliems veikėjams, kurie iškreiptų ekonomikos 
veikimą. Todėl dedamos didelės pastangos skatinant smulkųjį šei-
mų ir bendruomenių verslą. 

Greta to veikia ir antrasis polis – socialus jautrumas ir etika, nepa-
liekantys nuošalyje jaunų šeimų, neįgaliųjų, senjorų, kitų socialiai 
jautrių grupių, kurios ne tik sulaukia deramos paramos, bet ir yra 
skatinamos pagal galimybes įsitraukti į gerovės kūrimą. Kitaip ta-
riant, suvokiama, kad klestinti ekonomika – tai ne vien statistiniai 
pelno rodikliai, bet ir visuomenės harmonijos, lygių galimybių už-
tikrinimas. Ilgainiui tokia ekonomikos kryptis – vidurio kelias tarp 
nekontroliuojamo liberalizmo ir skurdinančio bei asmens laisvę var-
žančio ir atsakomybę paneigiančio socializmo – tapo Vakarų Vokie-
tijos identiteto dalimi, padėjusia išvengti pastarosios pasaulinės 
ekonominės krizės pasekmių, o sėkmės istorija – pamatine Europos 
Sąjungos ekonomikos norma.

Šiai aktualiai temai išnagrinėti bei pateikti veiksmingus pa-
siūlymus, parengta ši praktinių rekomendacijų studija.  
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Diskusijose vis pasigirsta apibūdinimas - dviejų greičių Lietuva. Tai 
kurgi tie mūsų greičiai nesutampa? Šiandien penktadalis didžiau-
sias pajamas gaunančių asmenų mūsų šalyje gali jaustis stipriais 
vidutiniokais – jie jau yra pasiekę ES pajamų vidurkį. Tačiau di-
džiajai daliai Lietuvos piliečių dar daugokai trūksta iki europinės 
gerovės – prognozuojama, kad bendrai ES vidutinį pajamų lygį pa-
sieksime apie 2030 metus.

Žvelgiant į pajamų nelygybę šalyse rodantį GINI koeficientą, ma-
tome kad per pastaruosius trejus metus šis koeficientas Lietuvoje 
augo nuo 32-ų iki 35-ių punktų. Tad akivaizdu, kad vietoje sociali-
nės atskirties ir nelygybės mažinimo, mūsų Vyriausybė, sąmoningai 
ar ne, pasirinko kitą politikos kryptį.

Akivaizdu, jog esama situacija nėra visiems vienodai palanki. Penk-
tadalio didžiausias ir penktadalio mažiausias pajamas gaunančių 
asmenų atlyginimų vidurkiai Lietuvoje skiriasi šešis kartus. Pasau-
lio banko tyrimo duomenimis pagal pajamų nelygybę esame 4 ša-
lis Europos Sąjungoje. O ir pastarųjų metų statistikos tendencijos 
nekinta – sparčiausiai pajamos auga turtingiausiems. Todėl belieka 
konstatuoti, jog dabartinė Vyriausybė augančios ekonomikos sąly-
gomis nesugebėjo užtikrinti deramos gerovės didžiajai daliai šalies 
gyventojų, kitaip nei stambaus kapitalo atstovams, kurių pajamos 
augo daugiausiai iš visų socialinių grupių.

ORUS ATLYGINIMAS UŽ DARBĄ
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Pajamų nelygybės GINI koeficientas

Šaltinis: Eurostat database
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Vertinant šalies vidutinio darbo užmokesčio pokyčius galima 
džiaugtis – per pastaruosius 3 metus rodiklis pakilo 15 proc. Ta-
čiau pažvelgus giliau, matome kad tokio ir didesnio gerovės au-
gimo nesulaukė 4/5 Lietuvos gyventojų. Penktadalio vargingiausių 
šeimų pajamos per šiuos trejus metus išaugo vos 6 proc. Todėl 
galima teigti, jog minimalaus darbo užmokesčio padidinimas - la-
šas problemų jūroje. Tuo tarpu penktadaliui didžiausias pajamas 
gaunančių asmenų pajamos išaugo net 21 proc. Toks augimas nėra 
pakankamas pagrindas džiaugtis ekonomikos laimėjimais.

Darbo rinkos tyrimų instituto vadovas prof. Boguslavas Gruževskis 
apskritai teigia, jog  Lietuvoje darbo užmokestis potencialiai yra 
mažiausias ES šalyse. Tokią išvadą mokslininkas daro atsižvelgda-
mas į mūsų šalies sąlyginius ekonominius pajėgumus ir jų ryšį su 
vidutiniu atlyginimu. „Jei pas mus proporcija tarp darbo užmokesčio 
ir ekonomikos pajėgumo būtų tokia kaip Latvijoje, mūsų žmogus 
vidutiniškai turėtų gauti 644 eurų. Tai yra apie 120 eurų daugiau. 
Jeigu sistema būtų kaip lenkų, pagal lenkų proporcijas tarp ekono-
mikos pajėgumo ir vidutinio darbo užmokesčio mums vidutiniškai 
reikėtų mokėti 738 eurų. Jeigu taikytume estų proporciją, kaip jie 
moka saviškiams, pagal jų standartą Lietuvos dirbančiajam viduti-

6 Namų ūkių pajamų augimas 2012-2014

Skirtingo pajamų lygio namų ūkių grupių (kvintilinių grupių) piniginių pajamų 
pokyčiai 2012-2014 (proc.). Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas.
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2 Europos Komisijos ataskaita. Lietuva 2016. Komisijos tarnybų darbinis doku-
mentas (2016), Briuselis, 1-49 psl.

1„Apskaičiavo kiek iš tiesų turėtume uždirbti“. Delfi.lt. 2016.04.13. [http://
www.delfi.lt/news/daily/lithuania/apskaiciavo-kiek-is-tiesu-turetume-uzdirbti.
d?id=70935628]

niškai turėtume mokėti 852 eurų“ – teigė prof. B.Gruževskis1.

Savo ruožtu, Europos Komisija savo ataskaitoje2 pastebi per didelį 
sąlyginai mažų darbo pajamų apmokestinimą ir teigia, jog perkėlus 
mokesčius nuo žemos kvalifikacijos darbo jėgos ir perėjus prie au-
gimui palankesnių pajamų šaltinių apmokestinimo išaugtų paska-
tos dirbti ir būtų skatinamas namų ūkių vartojimas. 

Todėl, siekiant užtikrinti tolygesnį pajamų paskirstymą šalyje, svar-
bu mažinti darbo pajamų apmokestinimą mažiausiai uždirbantiems. 
Neapmokestinamų pajamų dydis turėtų augti, garantuodamas orų 
uždarbį „į rankas“ visiems norintiems dirbti. Taip augtų motyvacija 
dirbti, mažėtų pašalpų gavėjų skaičius.

Tačiau Europos Komisija savo ataskaitoje pastebi, kad priešingai 
nei darbo pajamų apmokestinimas, kapitalo mokesčiai Lietuvoje 
yra gerokai mažesni už ES svertinį vidurkį (14,4 % Lietuvoje, pa-
lyginti su 21,2 % bendru apmokestinimu ES 2014 m.). Tas pats 
pasakytina ir apie nekilnojamo turto ir aplinkosaugos mokesčius. 
Todėl, akivaizdu, kad Lietuvoje iš atlyginimo gyvenantys žmonės 
yra apmokestinami sąlyginai daugiau nei stambaus kapitalo atsto-
vai. Tai yra viena iš pajamų nelygybės augimo priežasčių.

Šalies mokesčių ir BVP santykis, dažnai taip pat vadinamas mo-
kesčių našta, yra vienas iš mažiausių ES. 2014 m. jis buvo 27,7 % 
BVP, palyginti su 38,8 % ES vidurkiu. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad 
mokestinėmis pajamomis užtikrinamas viešųjų paslaugų finansavi-
mas mūsų šalyje yra vienas iš mažiausių ES, labai svarbus yra jau 
nustatytų mokesčių kokybiškas surinkimas. Tačiau pasak Europos 
Komisijos, Lietuvoje daug mokestinių pajamų prarandama dėl mo-
kesčių slėpimo ir vengimo. 2015 m. CASE/CBP atliktu ES masto 
tyrimu nustatyta, kad PVM prievolių nevykdymo ir PVM nesurinkimo 
mastas Lietuvoje itin didelis. Apskaičiuotas PVM prievolių vykdymo 
atotrūkis Lietuvoje yra antras pagal dydį ES (37,7 % 2013 m.). Jis 
taip pat gerokai viršija 15,2 % ES vidurkį.

Todėl, siekiant padidinti mokesčių sistemos teisingumą, būtina 
gerinti mokesčių surinkimą. Tam reikia taikyti tokias nacionalines 
priemones, kaip rizikos vertinimu grindžiami patikrinimai bei tiksli-
nė parama įmonėms.

Visgi, renkantis pokyčius, kurie atneštų gerovę daugumai šalies 
gyventojų, svarbu turėti pakankamai politinės valios tą daryti. 
Stambaus kapitalo savininkų, rinkimuose palaikančių sau palankius 
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politikus, nelabai domina darbo užmokesčio didinimas. Jiems kur 
kas reikšmingesnis žemas turto, pelno ir pajamų apmokestinimas. 
Tačiau, žiūrint toliau nei metų pelnas, reikėtų suvokti, kad maži at-
lyginimai lemia žemą vartojimo lygį. Kas ilguoju laikotarpiu reiškia 
mažesnį bendrąjį vidaus produktą.

Taigi, siekiant oraus atlygio už darbą ir pajamų nelygybės mažėji-
mo, būtina priimti sprendimus Vyriausybės lygmenyje ir siekti po-
kyčių šiomis kryptimis:

• Siekiant vidutinio darbo užmokesčio augimo labai svarbus konku-
rencijos dėl darbuotojų augimas. Tam reikalingas naujų ir kokybiškų 
darbo vietų pasiūlos augimas. Todėl investicijos, kuriančios naujas 
darbo vietas, turi būti valstybės skatinamų prioritetų sąrašo viršuje. 
Galimos priemonės apima ir reinvestuojamo pelno atleidimą nuo 
mokesčių, dalies naujai įsteigtų darbo vietų kaštų kompensavimą 
ir socialinių paslaugų (naujų darbuotojų apmokymų, pavežėjimo iki 
darbo vietos regionuose ir kita) kompensavimą.

• Didinti neapmokestinamųjų pajamų dydį, taip užtikrinant orias pa-
jamas mažiausiai uždirbantiems darbuotojams.

• Mažinti gyventojų pajamų mokestį, didinant palankesnius ekonomi-
kos augimui nekilnojamojo turto ir transporto priemonių mokesčius, 
orientuotus į didžiausias pajamas uždirbančius asmenis.

• Gerinti nustatytų mokesčių surinkimą, ypatingą dėmesį skiriant 
pridėtinės vertės mokesčio surinkimui. Jei Lietuvoje šio mokesčio 
būtų surenkama ne 37,7 procentais mažiau, o bent 15,2 proc. (kaip 
ES vidurkis), valstybės biudžetą papildytų 943 mln. eurų per metus 
papildomai. Palyginimui, 2015 metų biudžete sveikatos apsaugai 
iš viso skirta 542 mln. eurų. Akivaizdu, kad šio mokesčio surinkimo 
pagerinimas leistų užtikrinti geresnį darbo užmokestį mokytojams, 
gydytojams ir kitiems specialistams gaunantiems atlygį už darbą iš 
valstybės biudžeto.
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Kalbant apie pensijas, pirmiausia, neramina Lietuvos politikų po-
žiūris į pensijas kaip į pašalpas. Pensijos yra draudimo išmokos, 
gaunamos sulaukus atitinkamo amžiaus. Juk dirbantieji visą gyve-
nimą moka socialinio draudimo įmokas tam, kad galėtų senatvėje 
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9gyventi oriai. Tuo tarpu Lietuvoje, ypač liberalių partijų atstovai, 
linkę pensijas vertinti kaip valstybės malonę vyresniesiems. Noriu 
mažinu, noriu ne. Tokia ydinga praktika turėtų būti išgyvendinta iš 
politinės darbotvarkės, o pensijų dydis privalo būti susietas su eko-
nomikos augimu.

Pastaruoju metu girdimi streikuojančių mokytojų, mažu atlyginimu 
besiskundžiančių medikų balsai užgožė nuolat skurde gyvenančių 
pensininkų raginimus didinti jų pajamas. Politinėje darbotvarkėje 
tai tapo antraeile problema, juk pensininkai neemigruos. Tuo tarpu 
jaunimui reikia kažką pasiūlyti, kad pasirinktų gyventi Lietuvoje. 

Valdančioji koalicija vyresnius piliečius tarsi pamiršo. Senatvės pen-
siją gaunančių asmenų (65 m. ir  vyresnių) skurdo ir socialinės atskir-
ties lygis siekia 32 proc. ir yra beveik dvigubai didesnis už ES vidurkį. 
Vidutinės pensijos dydis per pastaruosius trejus metus kilo vos 12 
eurų, šiandien siekdamas varganus 247 Eur/mėn. 

Seime pristatytame socialinio modelio projekte kalbama apie pen-
sijų indeksavimą, kuomet šių augimas ateityje priklausytų nuo eko-
nomikos būklės, o ne nuo politikų malonės. Tačiau akivaizdu, kad iki 
šiol buvo vengiama priimti šį sprendimą. Ekonomika augo, vidutinis 
atlyginimas didėjo, tačiau pensijų dydis kilo triskart lėčiau nei pa-
šalpos ar atlyginimai, nuo kurių mokamas socialinis draudimas. 

Valdančiųjų atstovai teigia, jog padidinti pensijas buvo neįmanoma 
dėl valstybės įsipareigojimų grąžinti sumažintas pensijas, padidinti 
finansavimą krašto apsaugai, švietimui ir kt. Tik pamirštamos kelios 
detalės. Net kriziniais metais vidutinė pensija sudarė 48-49 proc. nuo 
vidutinio darbo užmokesčio (VDU) į rankas. Šiandien, kylant ekonomi-
kai, vidutinė pensija sudaro vos 43 proc. VDU, nors vienintelis pensi-
jų šaltinis ir objektyvus didinimo/mažinimo kriterijus yra surenkamų 
mokesčių nuo darbo užmokesčio lygis.

Žvelgiant į pačią pensijų mokėjimo sistemą Lietuvoje, matosi aki-
vaizdžios ydos. Lietuva yra antra šalis ES pagal mažiausią BVP dalį, 
skiriamą pensijoms mokėti. Tad siekdama įvykdyti politikų nusta-
tytas prievoles, „Sodra“ turi auginti skolų kuprą, jų aptarnavimo 
kaštus perkeldama ant pensininkų pečių. Akivaizdu, kad subalan-
suoti šios sistemos biudžetą dabartinėmis sąlygomis yra neįma-
noma. Tačiau net ir šiandien niekas nekalba apie sisteminę pensijų 
mokėjimo pertvarką, kuri užtikrintų orią senatvę garantuojančias 
pajamas.

„Sodros“ skola pasiekė 3,7 mlrd. eurų. Tai daugiau nei metinės „So-
dros“ pajamos ir tokios skolos ji niekada nepajėgs grąžinti. Taip 
suformuojama amžina nepritekliaus būsena, kuomet ekonomikos 
augimu grindžiamas prašymas didinti pensijas sutinkamas su pa-
šaipa. Taip iškreipiamas pats pensijos, kaip draudiminės išmokos, 



supratimas. Senatvės pensija tampa pašalpa, o ne sunkiu viso gy-
venimo darbu užtarnautu gėriu.

Vien „Sodros“ skolų aptarnavimas ir palūkanos per 2015 metus „su-
valgė“ 150 mln. eurų. Visi šie pinigai vietoje to, kad pasiektų pensijų 
gavėjus, nuteka į finansų institucijas. 

Akivaizdu, kad skolų aptarnavimas, pašalpos ir darbo rinkos poli-
tikos priemonės sumestos į vieną krūvą „Sodroje“ duoda keistoką 
rezultatą. Nors darbo pajamos Lietuvoje yra apmokestinamos žen-
kliausiai regione (Lietuvoje – 40 proc., Latvijoje – 34 proc., Estijoje 
– 33 proc.), tačiau pensijas turime mažiausias (Lietuvoje – 247 Eur, 
Latvijoje – 273 Eur, Estijoje – 348 Eur).

 

Pensijų sistemos reformos poreikį lemia augantis sąlyginis pensi-
ninkų skaičius ir mažėjanti dirbančiųjų dalis. Šioje srityje Lietuvos 
perspektyvos laikomos prasčiausiomis. Europos profesinio moky-
mo plėtros centro (CEDEFOP) atlikto tyrimo duomenimis, mūsų ša-
lyje darbo jėga per ateinantį dešimtmetį sumažės beveik 20 proc., 
labiausiai visoje ES. 

Tam turi įtakos ne tik mažėjantis gimstamumas, bet ir auganti 
emigracija. Iš dalies, tai uždaras ratas. Nuolatinis pensininkų nu-
vertinimas, pensijų augimo nelaikymas prioritetu, skiepija mūsų 
visuomenėje nepagarbą vyresniesiems. Todėl ir vidutinio amžiaus 
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žmonės ima suvokti, kad po 10-20 metų jie taip pat bus negerbia-
mi, gaunantys pašalpą vietoj uždirbtos pensijos. Ir tai juos verčia 
galvoti apie radikalius pokyčius, visų pirma – emigraciją. 

Suvokimas, kad dabartinė pensijų sistema yra supuvus, o dėl naujo 
modelio vis neapsisprendžiama, sukelia nežinią darbingo amžiaus 
žmonėms dėl savo ateities ir nepasitikėjimą savo valstybe. Nes jie 
supranta, kad tapus pensininkais, su jais bus lygiai taip pat nepa-
garbiai elgiamasi.

Apskritai, ES šalys plačiai analizuoja galimybes pereiti nuo vyrau-
jančio perskirstymo, prie sąlyginai apibrėžtų įmokų pensijų modelio. 
Tai yra sistema, kuomet virtualiose asmeninėse sąskaitose kaupia-
mos lėšos su sąlygine palūkanų norma, susieta su visos sistemos 
grąža. Kuo ilgiau dirbi ir kuo daugiau uždirbi, tuo didesnė bus tavo 
gaunama pensija. Tai skatina žmones likti darbo rinkoje kuo ilgiau. 

Tokia sistema yra skaidresnė, teisingesnė, sunkiau manipuliuojama 
politikų, taip pat lengviau reaguoja į demografinius ar ekonominius 
pokyčius. Šį kelią jau pasirinko Švedija, Italija, Lenkija, Latvija, mo-
difikuota sistema taip pat taikoma Vokietijoje. Daugumoje šių šalių 
pensijų sistemos tvarumas vertinamas geriau nei Lietuvoje.

11Darbo jėgos augimo (%) prognozė 2015-2015m.

Šaltinis: CEDEFOP skills forecast (2015)
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Analogiškai, siekiant turėti galimybę didinti pensijas, svarbu at-
kreipti dėmesį ne tik į augantį vidutinį darbo užmokestį, bet ir į dir-
bančiųjų skaičių. Nes būtent nuo šių dviejų rodiklių priklauso Sodros 
biudžetas. Tačiau šiandien dirbančiųjų dalis mūsų šalyje sudaro 
apie 66 proc. 15-64 metų amžiaus grupėje. Akivaizdu, kad išaugęs 
darbo jėgos aktyvumas turėtų teigiamą poveikį ilgalaikiam gerovės 
lygiui. Tačiau kaip paskatinti žmones dirbti?

Skandinavijos šalys pasirinko sąlygų šeimai gerinimo priemones, 
kartu padedančias spręsti ir demografines problemas. Jas sudaro 
efektyvi vaikų dienos priežiūros įstaigų sistema, geros sąlygos de-
rinti motinystę su darbu bei pagalba reintegruojant tėvus į darbo 
rinką. Todėl Skandinavijos šalyse dirbančiųjų dalis yra nuo 69 proc. 
Suomijoje iki 75 proc. Norvegijoje. Fenomenalus pavyzdys už ES 
ribų – Islandija, kurioje dirba 83 proc. darbingo amžiaus piliečių.

Tuo tarpu Lietuvoje darželių prieinamumas yra visuotinai pripažin-
ta problema. Ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą kaimo 
vietovėse riboja institucijų nebuvimas, o miesto įstaigose yra nepa-
lankios sąlygos priimti visus norinčius dėl vietų trūkumo.

„Tiek Lietuvoje, tiek kiti atlikti tyrimai rodo, jog lopšelių – darželių 
sistema, ikimokyklinio ugdymo sistema yra kertinis veiksnys kei-
čiant gimstamumą pozityvia linkme. Tai svarbiausias veiksnys, ku-
ris padeda šeimai derinti darbą ir vaikų auginimą. Tyrimai rodo, kad 
šeimos yra nepatenkintos lopšelių – darželių prieinamumu. Mūsų 
atliktas tyrimas parodė, jog didžiausia problema yra Vilniuje ir Klai-
pėdoje“,- sakė V. Stankūnienė3 .

Vienas iš ES ekonomikos augimo strategijos „Europa 2020” tikslų 
– kad 95 proc. vaikų nuo 4 metų iki privalomo mokymosi mokykloje 
pradžios, dalyvautų ikimokykliniame/priešmokykliniame ugdyme. 
Taip būtų sudaromos sąlygos tėvams sklandžiai grįžti į darbo rinką. 
Tačiau 2013 metais Lietuvoje vos 86,5 proc. tokio amžiaus vaikų 
lankė ikimokyklinio ugdymo įstaigas. Kai tuo tarpu ES vidurkis -  
93,9 proc., kaimyninėje Latvijoje – 94,1 proc., Estijoje – 90,4 proc. 
Akivaizdu, kad taip mūsų šalyje priverstinai sumažinamas galinčių 
dirbti ir auga pašalpas gaunančiųjų asmenų skaičius.

SVARBUS DIRBANČIŲJŲ 
SKAIČIAUS DIDINIMAS

3 Jasilionis, D., Stankūnienė, V.,  Maslauskaitė, A., Stumbrys, D. (2015). Lietuvos 
demografinių procesų diferenciacija. Mokslo studija. Lietuvos socialinių tyrimų 
centras. Vilnius. 200 p.



13Kitas dažnai aptariamas darbuotojų skaičiaus didinimo šaltinis – 
emigrantų susigrąžinimas. Išvykusiems iš Lietuvos turi būti sukur-
ta efektyvi sugrąžinimo į Tėvynę skatinimo programa, apimanti 
ekonominės gerovės galimybių didinimą. Juk jei išvykusiųjų emi-
gracija finansiškai buvo sėkminga ir atlyginimas užsienyje tenkina 
jų lūkesčius, reikalingos plataus pobūdžio priemonės, kurių didžio-
ji dalis – ekonominės. Vienas svarbiausių veiksmų – lengvatinės 
sąlygos grįžusiajam pradėti verslą, t.y. optimizuojant mokesčius 
ir smulkaus verslo galimybes. Taip ne tik skatinsime emigrantų 
grįžimą ir įsiliejimą į darbo rinką, bet ir naujų darbo vietų kūrimą 
ir regionų plėtrą.

Taigi, sutelkus pastangas į kokybiškų investicijų pritraukimą regi-
onuose, gyventojų kompetencijų didinimą, geresnių sąlygų derin-
ti šeimą ir darbą užtikrinimą bei išskirtinį dėmesį verslo kūrimui, 
Lietuva turi visas galimybes padidinti dirbančiųjų asmenų skaičių, 
taip užtikrindama tolygų pajamų augimą ir ekonominę gerovę dau-
gumai gyventojų.

Nors dažnai socialinė politika Lietuvoje yra matoma kaip papildo-
mos išlaidos, ar net grėsmė konkurencingumui, tačiau reikia pripa-
žinti, kad europietiškos gerovės modelis gali mums padėti keliais 
aspektais. Pirma, investuojant į kompetencijų kėlimą, gyventojai 
įgauna gebėjimų, reikalingų nuolat kintančioje globalioje darbo 
rinkoje, ir gali pretenduoti į didesnius atlyginimus. Antra, socialios 
rinkos modelis reiškia nuoseklesnę mokesčių sistemą ir visapusišką 
pensijų sistemą, ilguoju laikotarpiu užtikrinančias didesnį privatų 
vartojimą. Tuo pačiu, efektyviai veikianti socialinė sistema gali pa-
didinti piliečių pasitikėjimą savo valdymo institucijomis ir vyriau-
sybe.

Taigi, norint užtikrinti atlyginimų augimą daugumai Lietuvos gy-
ventojų, pirmiausia padėti gali kompetencijų ugdymas ir gyventojų 
kvalifikacijos kėlimas orientuojantis į aukštesnės pridėtinės vertės 
produktų kūrimą. Kylanti darbo jėgos kvalifikacija savaime trauktų 
investicijas. Tik ne bet kokias, o kuriančias gerą uždarbį garantuo-
jančias darbo vietas. Pastebėta, kad šalyse, kuriose aukštas dar-
buotojų kvalifikacijos kėlimo lygis, darbo produktyvumas yra taip 
pat gerokai aukštesnis. Tuo tarpu Lietuvoje 38 proc. besikreipiančių 
į darbo biržą asmenų, nurodo neturį reikiamo išsilavinimo norimam 

EUROPIETIŠKOS GEROVĖS 
MODELIS LIETUVAI
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4 Lietuvos statistikos departamento duomenys
5 Paliokaitė, A. (2013). Ilgalaikiai socialiniai ekonominiai iššūkiai Lietuvos visuo-
menei ir ekonomikai

darbui gauti. Apklausus darbingo amžiaus asmenis, paaiškėja, kad 
per paskutinius 12 mėnesių vos 5 proc. dalyvavo kokioje nors kvali-
fikacijos kėlimo programoje ar mokymuose 4. Tuo tarpu Skandinavi-
jos šalyse tai darė kas trečias. Jose investicijos į gyventojų mokymą 
atsiperka su kaupu – kompetentingų darbuotojų sukuriama didesnė 
vertė yra naudinga ir valstybei, ir verslui.

Tuo tarpu šiandien, kartu su ekonominės migracijos tendencijomis 
bei žema švietimo kokybe demografinės tendencijos kuria situaciją, 
kai sparčiai mažėja kvalifikuotos darbo jėgos prieinamumas, stiprė-
ja kompetencijų pasiūlos ir paklausos atotrūkis 5.

Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP) dar 2010 
metais sudarė prognozę, kokius įgūdžius turinčių darbuotojų dau-
giau reikės ateityje. Jų numatomoje perspektyvoje iki 2020 metų 
aukšto lygmens įgūdžių darbuotojų poreikis ES išaugs nuo 29 iki 35 
proc. Vidutinio lygmens – išliks apie 50 proc., tuo tarpu žemus įgū-
džius turinčių darbuotojų poreikis sumenks nuo 21 iki 15 proc. Todėl 
norint išlikti reikalingu ir vertinamu darbo rinkoje, savo gebėjimus 
bei žinias būtina pritaikyti šiandienos ar net rytojaus poreikiams.

Tuo tarpu, pagal CEDEFOP 2015 metų ataskaitos duomenis, Lie-
tuva drauge su kitomis Baltijos kaimynėmis, Bulgarija, Rumunija 
bei Čekija yra tarp ES šalių, kuriose yra didžiausias atotrūkis tarp 
turimų ir reikalingų įgūdžių. Tai gyventojų gerovės augimui keliantis 

Darbuotojų paklausos pagal kvalifikaciją prognozė iki 2020m.

Šaltinis: CEDEFOP, Skills supply and demand in Europe:  
Medium-term forecast up to 2020 (2010)
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15nerimą rodiklis, nes žemas reikalingų kompetencijų lygis neigiamai 
įtakoja ir darbo našumą. 

Akivaizdu, kad vien tik gyventojų kompetencijų ugdymas savaime 
nesukurs daugiau bei geresnių darbo vietų, tam turi būti suformuo-
ta palanki ekonominė ir socialinė aplinka. Tačiau padidinus paklau-
sius įgūdžius turinčių darbuotojų skaičių, augant jų darbo našumui, 
didėtų įmonių konkurencingumas. Augant šalies ekonomikai, ma-
žėjant nedarbui, siekiant išsaugoti esamus darbuotojus didėtų ir 
darbo užmokestis.

Kitų šalių sėkminga patirtis rodo, kad gyventojų įgūdžių plėtra gali 
būti efektyvus darbo našumo ir užimtumo augimo katalizatorius. Ta-
čiau tam vyriausybė turi ne tik išspręsti dabartinių įgūdžių pasiūlos 
ir paklausos skirtumo problemą, bet ir padėti darbuotojams bei įmo-
nėms prisitaikyti prie pokyčių pasaulinėje rinkoje. Tuo tarpu, ilgalai-
kėje perspektyvoje vyriausybei labai svarbu numatyti kokių kompe-
tencijų darbdaviams reikės ateityje ir sudaryti galimybes jas įgyti.

Kalbant apie įgūdžių ir kompetencijų didinimą valstybės mastu, Tarp-
tautinė darbo organizacija (ILO) išskiria dar vieną labai svarbų šaluti-
nį efektą6. Jų teigimu, efektyvi įgūdžių ugdymo ir pripažinimo politika 
ne tik skatina darnų šalies ekonomikos augimą, bet ir palengvina 
darbuotojų perėjimą iš „šešėlio“ į formalią darbo rinką. Lietuvoje ne-
formalios ekonomikos mastai yra vieni didžiausių ES, o skaidrėjimo 
tempai – vieni lėčiausių. Reikalingų įgūdžių suteikimas gyventojams 
sustiprintų jų derybines pozicijas darbdavių atžvilgiu. Kartu su darbo 
pajamų apmokestinimo mažinimu tai galėtų tapti viena iš efektyvių 
priemonių mažinti „šešėlinę“ ekonomiką mūsų šalyje. 

Mokslininkai plačiai analizuoja ryšius tarp išsilavinimo, įgūdžių, pro-
duktyvumo ir ekonominio augimo. CEDEFOP duomenimis, Europo-
je 1 proc. padidinus mokymo dienų skaičių produktyvumas išauga 
3 proc. Tyrimų centras teigia, jog 16 proc. produktyvumo didėjimo 
sudaro darbo jėgos apmokymų nulemtas augimas. Savo ruožtu, pro-
duktyvumas tampriai susijęs su vidutiniu atlyginimu. Tai matoma 
netgi atskiruose ekonominiuose sektoriuose. Lietuvoje veiklose, ku-
riose pasiektas didžiausias darbo našumas, nustatytas ir didžiausias 
darbo užmokestis (finansinė ir draudimo veikla; nekilnojamo turto 
operacijos). Veiklose, kuriose buvo pasiektas mažiausias darbo na-
šumas taip pat buvo mokamas mažiausias darbo užmokestis (žemės 
ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė; meninė, pramoginė ir poilsio or-
ganizavimo veikla, namų ūkio reikmenų remontas ir kitos paslaugos).

Todėl vienas iš pagrindinių vyriausybės uždavinių - padėti darbuoto-

6 International Labour Organization (2008). Conclusions on skills for improved 
productivity, employment growth and development. 



jams ir įmonėms įsisavinti naujas technologijas bei pereiti iš žemo ar 
krintančio į augančio ar aukštesnio produktyvumo ekonomines vei-
klas. Vienas iš pavyzdžių, žemiausią produktyvumo lygį turintis žemės 
ūkio sektorius. Pastaruoju metu jame vykstantis ūkių stambėjimas ir 
efektyvinimas mažina darbo jėgos poreikį. Tuo pačiu, mažieji ūkiai 
tampa visiškai nekonkurencingi globalioje rinkoje. Siekiant šalies 
ekonominio augimo, juose dirbančius žmones privalu nukreipti į kitas 
veiklas perkvalifikavimo kaštus perkeliant ant valstybės pečių.

Juk produktyvumo augimas nėra savitikslis. Tai priemonė gerinti 
darbuotojų gyvenimą, įmonių tvarumą, skatinti socialinę sanglaudą 
ir ekonominę plėtrą. 

Politikai pastaruoju metu pripažįsta, jog švietimo, profesinio ugdy-
mo, aukštojo mokslo sistemos Lietuvoje nebeatitinka šiandienos 
iššūkių, tačiau keičiantis svarbu suvokti paties mokymosi esmę - 
jog įgūdžiai kaupiasi vienas ant kito. Todėl labai svarbūs yra pirmi-
niai raštingumo ir skaičiavimo, bei elementarūs gebėjimo mokytis 
įgūdžiai įgaunami dar mokykloje. Investicijos į vaikų ugdymą yra 
ilgalaikės, tačiau be jų sunku tikėtis gerų rezultatų suaugusiems 
ateityje įgaunant reikalingas kompetencijas. Jauniems žmonėms, 
pereinantiems iš mokyklos į darbo rinką, svarbu įtvirtinti įgytus pa-
matinius įgūdžius bei suteikti darbui reikalingų žinių ir patirties. Tuo 
tarpu jau dirbantys ir vyresnio amžiaus asmenys turėtų palaikyti 
ir atnaujinti turimas kompetencijas bei įgyti naujas atsižvelgiant į 
šiandienos iššūkius. Tam svarbu ne tik suteikti žinias, bet ir ofici-
aliai pripažinti per gyvenimą savarankiškai įgytas kompetencijas.

Todėl ILO, išanalizavusi situaciją ES šalyse, siūlo ne lopyti atskiras 
dalis, bet sukurti vientisas, nuoseklias mokslinimo sistemas, kurios 
apimtų pagrindinį švietimą, profesinį mokymą, įėjimą į darbo rinką 
ir mokymąsi visą gyvenimą. Jų nuomone, tai užtikrintų geresnį ryšį 
tarp žmonių įgūdžių, užimtumo, darbo produktyvumo, šalies vys-
tymosi greičio ir garantuotų orų atlyginimą dirbantiesiems. Todėl 
norint sėkmingai paruošti gyventojus bei įmones naujoms galimy-
bėms ir neišvengiamai technologinei kaitai, tokios mokslinimo sis-
temos formavimas ir plėtra privalo tapti neatsiejama nacionalinės 
strategijos dalimi.

Sėkmingai įgyvendinta Lietuvos vystymosi strategija, paremta ge-
resne švietimo kokybe ir prieinamumu, skatintų naujų ir geresnių 
darbo vietų kūrimąsi per inovacijų, produktyvumo augimą, techno-
loginius pokyčius, investicijas, ekonomikos diversifikaciją ir konku-
rencingumą.

16
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Visgi, šiuo metu Lietuva yra tarp Europos Sąjungos šalių, skirian-
čių mažiausiai lėšų užimtumo politikos įgyvendinimui tiek santykiniu, 
tiek absoliutiniu dydžiu. Mažesnę dalį nuo BVP darbo rinkos politikos 
priemonėms Europos Sąjungoje skiria tik Rumunija, o ES vidurkis 5 
kartus didesnis nei Lietuvoje.

Tuo pačiu tenka pastebėti, jog šiuo metu Lietuvoje aktyvioms dar-
bo rinkos priemonėms įgyvendinti skiriama lėšų dalis, palyginti su 
išlaidomis pasyviai darbo rinkos politikai, yra gerokai mažesnė. 
Būtent aktyvios priemonės yra skiriamos darbo paieškoms reika-
lingoms kompetencijoms ugdyti ir procesui palengvinti, o pasyvios 
priemonės yra orientuotos į pajamų palaikymą ir paramą bedar-
biams nedarbo laikotarpiu 7. Todėl, siekiant ne tik „pravalgyti“ lėšas, 
bet kartu sukurti ilgalaikę ir tvarią naudą visuomenei, tikslinga per-
skirstyti šias lėšas aktyvių darbo rinkos politikos priemonių naudai.

Juk viena iš pagrindinių nedarbo priežasčių – darbo jėgos pasiūlos 
ir paklausos neatitikimai, kai darbdavių keliami kvalifikaciniai rei-

GYVENTOJŲ UŽIMTUMAS 
TURI BŪTI VALSTYBĖS 
PRIORITETINIS UŽDAVINYS

Lėšos, skiriamos darbo rinkos politikai kaip proc. nuo bvp

Šaltinis: Eurostat database

7 Moskvina, J.; Okunevičiūtė Neverauskienė, L. (2011). Aktyvi darbo rinkos poli-
tika: teorija ir praktika. Monografija, 256p. 
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18 kalavimai neatitinka darbo ieškančių asmenų profesinio pasirengi-
mo. Todėl būtina plėsti profesinio mokymo apimtis, siekiant darbo 
ieškantiems asmenims suteikti kvalifikaciją arba ugdyti profesinius 
gebėjimus ir įsitvirtinti darbo rinkoje. 

Atlikus Lietuvos darbo rinkos priemonių tyrimą 8, mokslininkai nu-
statė, jog efektyviausios priemonės yra darbo užmokesčio skirtumo 
kompensavimas, darbo įgūdžių įgijimo rėmimas,  profesinis moky-
mas. Iš kurių būtent kvalifikacijos kėlimas ir profesijos įgijimas yra 
efektyviausi ilgalaikėje perspektyvoje. Tai reiškia, kad žmogus ne 
šiaip susiranda darbą, bet yra didelė tikimybė, kad tą darbą jis dirbs 
ilgai. Tuo tarpu vienos iš brangiausių priemonių - verslumo skatini-
mo efektyvumas yra vos vidutinis ir mažiausiai tvarus vertinant vei-
klos tęstinumą. Todėl didžiąją dalį lėšų reikėtų skirti dviems pačioms 
efektyviausioms priemonėms – darbo įgūdžių įgijimo rėmimui ir dar-
bo užmokesčio skirtumo kompensavimui. Nes ne priemonės brangu-
mas nusako jos taikymo efektyvumą, o jos turinys ir esmė.

Tad akivaizdu, kad Vyriausybė turėtų dėti daugiau pastangų siekiant 
išlaikyti švietimo ir socialinių paslaugų centrų sistemą Lietuvos pe-
riferinėse teritorijose, o pašalpų mokėjimas turėtų būti tiesiogiai 
susietas su naujų darbo vietų kūrimu ar darbo rinkoje paklausios 
specialybės įgijimu, kvalifikacijos kėlimu. 

Gaila, bet šiandien apstu pavyzdžių, kai pašalpos yra tapę gyvenimo 
būdu. Tuo tarpu, nemažai ekspertų pripažįsta, kad didesnį efektą 
duotų ne socialinių išmokų mokėjimas grynais pinigais, bet didesnis 
finansavimas socialinėms paslaugoms žmonėms teikti kuo arčiau 
jų. Ir, pirmiausia, tai turėtų būti tokios socialinės paslaugos, kaip 
kompetencijos ugdymas, kvalifikacijos kėlimas, atvežimo į nutolu-
sią darbo vietą paslauga regionuose.

Nors šiandien gyvename skaitmeniniame amžiuje, kai mokslas kal-
ba apie dirbtinio intelekto kūrimą, tačiau formuojant darbo rinkos 
politiką Lietuvoje valdininkams vis dar sunku suvokti skirtingas 
žmonių sąlygas. Vienam bedarbiui galbūt reikalinga kompetencijos 
kėlimo programa, kitam – pavežimo į darbą paslauga, trečias gal 
ir taip galėtų eiti dirbti, jei vaikų darželis nebūtų už 20 kilometrų 
nuo namų. Todėl prieš beatodairiškai teikiant socialines paslaugas, 
svarbu išsiaiškinti ar jos duos laukiamą rezultatą – dirbantį žmogų. 

Šiandien visas pasaulis suka link individualizavimo sprendžiant pro-
blemas, tad toks požiūris būtų daugiau nei prasmingas siekiant užim-
tumo augimo. Sudarius socialinių paslaugų tinklelį ir teikiant kelias, 
būtent tam žmogui veiksmingas, priemones vienu metu, būtų pasiek-
tas daug didesnis efektyvumas nei visiems siūlant vienodą pagalbą. 

8   Ilgalaikė institucinė 2012 – 2014 metų ekonomikos mokslinių tyrimų progra-
ma „Lietuvos ekonomikos ilgalaikio konkurencingumo iššūkiai“.
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Peržiūrint pajamas kitu pjūviu, išsiskiria miestai ir kaimiškos vieto-
vės. Uždarbis mieste ir kaime skiriasi 35 proc. Nedarbo lygis – du 
kartus. Analizuojant kaip galima mažinti atskirtį, jau prieš dešim-
tmetį Europos Komisija išleido komunikatą „Užimtumas kaimiškose 
vietovėse: kaip sumažinti darbo vietų trūkumą“. Jame pagrindinėmis 
priežastimis, kurios neigiamai veikia dirbančiųjų skaičiaus augimą 
kaimiškose vietovėse, buvo pripažintos: neigiamos demografinės 
tendencijos ir jaunų žmonių nutekėjimas, aukštas susitelkimo ly-
gis vos keliose ekonominėse veiklose, prastos būklės infrastruktūra 
(susisiekimas ir t.t.), žemas paslaugų pasiekiamumas, pvz. nekoky-
biškas interneto ryšys, žemas gebėjimų, žinių, inovatyvumo lygis, 
neišvystytas socialinis ir institucinis kapitalas. Tačiau problemų su-
radimas nereiškia jų sprendimo.

Lietuvoje tuštėjantys kaimai yra akivaizdus reiškinys. Per pastarą-
jį dešimtmetį gyventojų kaimiškose teritorijose sumažėjo 17 proc. 
Pagal šį rodiklį esame absoliutūs lyderiai ES. Potencialūs investuo-
tojai ir darbdaviai tai vertina kaip produktyviausios ir kvalifikuotos 
darbo jėgos išvykimą. Todėl analizuojant šalies regionus naujoms 
investicijoms, dažnai pasirenkamas saugesnis variantas – didieji 
miestai ir jų priemiesčiai. Ten jau sukurta gera infrastruktūra ir 
užtikrintas didelis kiekis tinkamos kvalifikacijos darbuotojų. Todėl 
investuojant ir kuriant naujas darbo vietas tai tampa svarbesniu 
kriterijumi nei trečdaliu aukštesnis vidutinio darbo užmokesčio ly-
gis. To pasekmė - maža konkurencija dėl darbuotojų kaimiškose 
vietovėse, neskatinanti darbo užmokesčio augimo.

Todėl šiandien Lietuva sparčiai virsta vieno ar vos kelių didžiųjų 
miestų valstybe. Nors kadaise regionų išsivystymas buvo daugiau 
ar mažiau tolygus, šiandien Vilniui tenka jau 40 procentų viso Lie-
tuvos bendrojo vidaus produkto (BVP).

Lietuvoje yra susidariusi ekonominė, socialinė ir netgi demografinė 
atskirtis tarp šalies didžiųjų miestų ir regionų. Viešojoje erdvėje tai 
vadinama „dviejų Lietuvų“ formavimosi procesu.

Aštriausiai „dvi Lietuvos“ matosi nedarbo statistikos tendencijose. 
Po 2009 m. krizės visos Lietuvos mastu nedarbas mažėja pirmiau-
sia todėl, kad darbo rinkos situacija sparčiai gerėja didmiesčiuose, 
tuo tarpu regionai vis dar yra apimti aukšto nedarbo lygio. Didmies-
čiuose nedarbą mažina atsigaunantis verslas, ateinančios naujos 
investicijos, tuo tarpu regionuose bedarbystės problemą sprendžia 
dideli emigracijos į užsienį (40 tūkst. per 2015 m.) mastai ir vidinė  
migracija (į didmiesčius), o ne naujos darbo vietos.

LIETUVOS REGIONŲ PLĖTRA



Kaimiškose vietovėse nedarbo lygis dukart aukštesnis nei miestuo-
se, o vidutinis darbo užmokestis - 35 proc. žemesnis. Nenuostabu, 
kad didžioji emigruojančių gyventojų dalis yra iš šalies regionų. Po-
tencialūs investuotojai ir darbdaviai tai vertina kaip produktyviau-
sios ir kvalifikuotos darbo jėgos išvykimą. To pasekmė – žemas tie-
sioginių užsienio investicijų lygis regionuose bei maža konkurencija 
dėl darbuotojų, neskatinanti darbo užmokesčio augimo.

Turime apsispręsti, kokios Lietuvos norime. Ar mums patinka pa-
našėti į Rusiją, kurioje tėra vienas ar du dominuojantys miestai, o 
visa kita – tik periferija? O gal kurkime valstybę su stipriais regio-
niniais centrais, kurie užtikrintų tolygų augimą bei didesnį socialinį 
teisingumą?

Iki šiol regionų politika buvo orientuota į ekonomiškai silpniausių 
vietovių atsilikimo kompensavimą, o ne siekį sukurti ilgalaikę grąžą 
teikiančius ir ekonominį augimą skatinančius projektus. Vykdytos 
regionų politikos tikslu buvo ne vietos gyventojas, jo ekonominė ir 
socialinė gerovė, o infrastruktūra ir teritorija.

Strategijos „Lietuva 2030” pažangos ataskaitoje  siūloma gerin-
ti sąlygas verslo steigimui regionuose. Tam svarbu gerinti darbo 
jėgos prieinamumą ir kokybę, skatinti darbo rinkos lankstumą, ma-
žinti administracinę naštą verslui, kurti palankią plėtrai mokesčių 
sistemą, gerinti prieinamumą prie verslo finansavimo šaltinių.

Taigi, siekiant regioninės atskirties mažėjimo ir tolygaus visų Lie-
tuvos gyventojų gerovės augimo, reikia priimti sprendimus Vyriau-
sybės lygmenyje ir siekti pokyčių šiomis kryptimis:

• ES struktūrinės paramos lėšų pagrindu sukurta vienkartinio inves-
ticinių kaštų kompensavimo programa, skirta į regionus investuo-
jančiam verslui pritraukti. 

• Pelno mokesčio lengvata investiciniams projektams. Verslui in-
vestuojančiam į naujų darbo vietų kūrimą, ne didžiųjų ir kurortinių 
teritorijų savivaldybėse, nustatyti galimybę apmokestinamąjį pelną 
sumažinti iki 100 proc.

• Didinti regionų investicinį konkurencingumą, užtikrinant naujai 
kuriamoms ir besiplečiančioms įmonėms prieinamumą prie verslo 
finansavimo šaltinių (pvz., specialus regionų plėtros fondas). 

• Užtikrinti jau regionuose įkurtų laisvųjų ekonominių zonų infras-
truktūros kokybę ir aktyvų investuotojų pritraukimą. Tam reikalin-
gas ypatingas Vyriausybės dėmesys ir infrastruktūros kokybės ge-
rinimo finansavimas iš Valstybės investicijų programos.

• Darbo jėgos prieinamumo ir kokybės didinimas, kompensuojant 
dalį socialinių paslaugų.  Steigiant naują įmonę svarbus tampa dar-
buotojų parengimas, kurio kaštus galima dalinai perkelti nuo darb-
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21davio ant valstybės pečių. Taip pat, regionuose itin reikšminga yra 
darbuotojų mobilumo problema, todėl kasdienis atvykimas dirbti iš 
apylinkių į regionų centrus turi būti organizuojamas ir finansuoja-
mas valstybės lėšomis.

• Pirmojo būsto parama jaunoms šeimoms, auginančioms vaikus.

Atidėliojant reikalingus spręsti uždavinius, emigracijos banga išliks 
aukšta, o lietuvos gyventojų gerovė augs lėčiau nei kaimyninių ša-
lių. Todėl Lietuvos ekonomikos problemų sprendimas nebegali būti 
atidėliojamas. 

Taigi, siekiant Lietuvos gyventojų gerovės augimo, būtina priimti 
sprendimus Vyriausybės lygmenyje ir siekti pokyčių šiomis kryptimis:

• Siekiant vidutinio darbo užmokesčio augimo labai svarbus konku-
rencijos dėl darbuotojų augimas. Tam reikalingas naujų ir kokybiškų 
darbo vietų pasiūlos augimas. Todėl investicijos, kuriančios naujas 
darbo vietas, turi būti valstybės skatinamų prioritetų sąrašo viršuje. 
Galimos priemonės apima ir reinvestuojamo pelno atleidimą nuo 
mokesčių, dalies naujai įsteigtų darbo vietų kaštų kompensavimą 
ir socialinių paslaugų (naujų darbuotojų apmokymų, pavežėjimo iki 
nutolusios darbo vietos regionuose ir kita) kompensavimą.

• Mažinti mažas pajamus gaunančių asmenų apmokestinimą, pro-
porcingai didinant palankesnius ekonomikos augimui nekilnojamojo 
turto ir transporto priemonių mokesčius, orientuotus į didžiausias 
pajamas uždirbančius asmenis. Taip pat, skirti ypatingą dėmesį 
jau nustatytų mokesčių surinkimo užtikrinimui.  Taip užtikrinsime 
pajamų nelygybės mažėjimą ir geresnį viešųjų paslaugų (švietimo, 
sveikatos apsaugos ir kt.) finansavimą.

• Siekiant turėti galimybę didinti pensijas, svarbus yra ne tik anks-
čiau aptartas vidutinio darbo užmokesčio augimas, bet ir dirbančiųjų 
skaičius. Nes būtent nuo šių dviejų rodiklių priklauso Sodros biudže-
tas. Dirbančiųjų skaičiaus didinimui palankesnis nei dabartinė per-
skirstymo sistema yra sąlyginai apibrėžtų įmokų pensijų modelis. Tai 
yra sistema, kuomet virtualiose asmeninėse sąskaitose kaupiamos 
lėšos su sąlygine palūkanų norma, susieta su visos sistemos grąža. 
Kuo ilgiau dirbi ir kuo daugiau uždirbi, tuo didesnė bus tavo gaunama 
pensija. Tai skatina žmones likti darbo rinkoje kuo ilgiau. Tokia sis-
tema yra skaidresnė, teisingesnė, sunkiau manipuliuojama politikų, 
taip pat lengviau reaguoja į demografinius ar ekonominius pokyčius. 
Pensija tampa susieta su šalies ekonomikos augimu, tad augantys 
dirbančiųjų atlyginimai solidariai augintų ir pensininkų pajamas.
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• Siekiant užimtumo augimo svarbu sudaryti tinkamas sąlygas 
visiems norintiems dirbti. Tai apima ir tėvų reintegraciją į darbo 
rinką, gerinat galimybes derinti šeimą ir darbą. Tam reikia didinti 
prieinamumą prie ikimokyklinio ugdymo paslaugų (pvz. pavežėji-
mo paslauga nutolusiose nuo darželių vietovėse, papildomų vietų 
plėtra didžiuosiuose miestuose, vaiko krepšelio skyrimas auklei ir 
pan.). Kviečiant grįžti dirbti Lietuvoje iš jos išvykusius emigrantus, 
galimi pasiūlymai - lengvatinės sąlygos grįžusiajam pradėti verslą 
ir esminis, jau anksčiau minėtas poreikis didinti naujų, kokybiškų 
darbo vietų skaičių per investicijų pritraukimą. 

• Siekiant aukštesnį atlyginimą garantuojančio darbo našumo augi-
mo, itin svarbus tampa gyventojų siūlomų ir potencialių darbdavių 
pageidaujamų kompetencijų balansas. Todėl siūloma sukurti vien-
tisas, nuoseklias mokslinimo sistemas, kurios apimtų pagrindinį 
švietimą, profesinį mokymą, įėjimą į darbo rinką ir mokymąsi visą 
gyvenimą. Tai užtikrintų geresnį ryšį tarp žmonių įgūdžių, užimtu-
mo, darbo produktyvumo, šalies vystymosi greičio ir garantuotų orų 
atlyginimą dirbantiesiems. Sėkmingai įgyvendinta Lietuvos vysty-
mosi strategija, paremta geresne švietimo kokybe ir prieinamumu, 
skatintų naujų ir geresnių darbo vietų kūrimąsi per inovacijų, pro-
duktyvumo augimą, technologinius pokyčius, investicijas, ekonomi-
kos diversifikaciją ir konkurencingumą. 

• Nemažai ekspertų pripažįsta, kad didesnį ilgalaikį efektą užimtu-
mo augimui duotų ne socialinių išmokų mokėjimas grynais pinigais, 
bet didesnis finansavimas socialinėms paslaugoms žmonėms teikti 
kuo arčiau jų. Ir, pirmiausia, tai turėtų būti tokios socialinės paslau-
gos, kaip kompetencijos ugdymas, kvalifikacijos kėlimas, atvežimo 
į nutolusią darbo vietą paslauga regionuose. Sudarius socialinių 
paslaugų tinklelį ir teikiant kelias, būtent tam žmogui veiksmingas, 
priemones vienu metu, būtų pasiektas daug didesnis efektyvumas 
nei visiems siūlant vienodą pagalbą. 

• Siekiant regioninės atskirties mažėjimo ir tolygaus šalies gyven-
tojų gerovės augimo, svarbu didinti regionų investicinį konkuren-
cingumą per kuriamo verslo subsidijas, dalinai kompensuojant in-
vestavimo kaštus, bei įkurtų įmonių pelno mokesčio lengvatą. Taip 
pat, reikia užtikrinti naujai kuriamoms ir besiplečiančioms įmonėms 
prieinamumą prie verslo finansavimo šaltinių (pvz., specialus regi-
onų plėtros fondas). Kita svarbi priemonė - jau regionuose įkurtų 
laisvųjų ekonominių zonų infrastruktūros kokybės gerinimas ir akty-
vus investuotojų pritraukimas. Tai užtikrins darbo jėgos paklausos 
regionuose augimą, garantuojantį ir aukštesnius atlyginimus. Tuo 
pačiu, svarbus išlieka darbo jėgos prieinamumo ir kokybės didini-
mas, kompensuojant dalį socialinių paslaugų.  Pirmojo būsto įsigiji-
mo parama jaunoms šeimoms, auginančioms vaikus.

22





© LIETUVOS SOCIALIOS RINKOS PLĖTROS INSTITUTAS, 2016


