PRIEDAS I-6
Europos Komisijos rekomendacijų dėl gyventojų užimtumo
didinimo apžvalga
Rekomendacijų įgyvendinimui reikšmingų Lietuvos darbo rinkos raidos rodiklių apžvalga
-

Bedarbiai ir ilgalaikiai bedarbiai. Daugiau nei pusė Lietuvos bedarbių yra ilgalaikiai bedarbiai,
t. y. darbo ieško daugiau kaip metus. 2012 m. ilgalaikis nedarbas šalyje siekė 6,5 proc. (ES
vidurkis – 4,5 proc.). Lietuvos darbo biržos duomenimis, 2012 m. Lietuvoje buvo registruoti
195 tūkst. bedarbių, iš kurių tik kas dešimtas į darbą grįžo greičiau kaip per vieną mėnesį,
tuo tarpu net pusė visų bedarbių nedirbo metus ar ilgiau. 2012 m. apie 41 proc. asmenų,
kurie kreipėsi į Lietuvos darbo biržą, neturėjo profesinio pasirengimo.

-

Kaimo vietovėse didėja bedarbių skaičius, tarp jų ilgalaikiai bedarbiai, nedirbantys metus ir
ilgiau, sudaro apie pusę visų bedarbių. Neturinčių darbo kaimo vietovėse skaičius 2011–2012
m. sumažėjo neženkliai (nuo 87,6 tūkst. iki 83,2 tūkst.). Tačiau vertinant ilgesniu laikotarpiu,
nuo 2000 m. (bedarbių skaičius kaimo vietovėse – 74,7 tūkst.) šis rodiklis išaugo 8,5 tūkst.
(2012 m.). 2007 m. bedarbių skaičius kaime buvo sumažėjęs iki 22,7 tūkst. Taigi lyginant
2007 ir 2012 m., bedarbių skaičius išaugo 60,5 tūkst.

-

2012 m. darbo jėgos aktyvumo lygis Lietuvoje siekė 72 proc. – tai yra – 28 proc. darbingo
amžiaus šalies gyventojų nedirbo ir neieškojo darbo, atskiruose regionuose ši gyventojų dalis
yra dar didesnė – iki 35 proc. Viena pagrindinių problemų – darbo rinkos poreikių neatitinkanti
ieškančių darbo ir neaktyvių asmenų kvalifikacija, gebėjimai ir tinkamos darbo patirties
trūkumas. Su sunkumais darbo rinkoje ypač dažnai susiduria žemo išsilavinimo asmenys,
jaunimas (dėl darbo patirties neturėjimo), vyresnio amžiaus asmenys, negalią turintys
asmenys.

-

Nekvalifikuotų darbuotojų bei neįgaliųjų padėtis darbo rinkoje ir jų nedarbo rodikliai yra dar
prastesni už šalies vidurkį. Žemos kvalifikacijos darbuotojų nedarbo lygis – antras pagal dydį
ES ir 2012 m. siekė 36,2 proc. (ES vidurkis – 18,6 proc.), žemas neįgaliųjų integracijos į
darbo rinką lygis – profesinės reabilitacijos programose dalyvauja tik keli procentai
registruotų neįgalių bedarbių.

-

Moterų aktyvumo lygis 55–65 m. 2012 m. siekė tik 54,1 proc. (vyrų – 65 proc.). Pradinį ir
pagrindinį išsilavinimą turinčių vyresnio amžiaus (55–64 m.) asmenų užimtumo lygis 2012 m.
buvo vos 20 proc. (turinčių aukštąjį išsilavinimą – 71,8 proc.).

-

Mažesnis dalies vyresniųjų aktyvumas turi įtakos darbingo gyvenimo trukmei – vienam iš
strategijos „Europa 2020“ rodiklių užimtumo srityje, kuris Lietuvoje 2012 m. buvo 34 metai
(ES vidurkis – 35 metai).

-

Lietuvoje sutrumpintą darbo dieną dirbo kur kas daugiau moterų nei vyrų. 2012 m.
sutrumpintą darbo dieną dirbo 11,3 proc. moterų ir tik 7,5 proc. Vyrų. Moterys, siekdamos
suderinti darbą ir įsipareigojimus šeimai, negali pilnai išnaudoti savo profesinių sugebėjimų
ir visavertiškai realizuoti savo karjeros siekių. Be kita ko, ateityje tai atsiliepia ir moterų
senatvės pensijos dydžiui, kuris yra vidutiniškai penktadaliu mažesnis nei vyrų.

-

Savarankiškai dirbančių asmenų (tarp jų ir samdančių darbuotojus) skaičius sumažėjo beveik
32 proc. punktais – 2011 m. savarankiškai dirbo 9,1 proc. asmenų (ES vidurkis – 15 proc.).
2012 m. savarankiškai dirbančių asmenų dalis padidėjo ir siekė 9,7 proc.

-

Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės sektoriuje dirbančių asmenų skaičius nuo 2001
m. nuolat mažėjo: 2001 m. šiame sektoriuje dirbo 209,3 tūkst., o 2012 m. – 98,8 tūkst.
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užimtųjų). Žemės ūkio sektoriuje įregistruotų ir veikiančių žemės ūkio bendrovių nuo 2007 iki
2013 m. sumažėjo 10 proc. MVĮ, veikiančių ne žemės ūkio sektoriuje, skaičius kaimo
vietovėse kito nežymiai: 2003 m. tokių įmonių buvo 8 845, o 2012 m. – apie 10 tūkst., iš jų
78 proc. – mikro-įmonės. Kaimo vietovėse ne žemės ūkio veikla užsiimančios MVĮ sudaro
apie 15 proc. Lietuvoje veikiančių tokių įmonių skaičiaus. Įgyvendinant KPP 2007–2013 m.
priemones, skirtas ne žemės ūkio verslo skatinimui, parama iki 2013 m. skirta 414 verslo
įmonių ir 463 savarankiškai dirbantiems asmenims.
-

Smulkusis ir vidutinis verslas yra svarbiausias naujų darbo vietų šaltinis, nes 99,4 procento
šalies įmonių dirba mažiau nei po 250 darbuotojų, smulkusis ir vidutinis verslas yra
svarbiausias naujų darbo vietų šaltinis. Pastaraisiais metais Lietuvos gyventojų užimtumo
didėjimas grindžiamas užimtų privačiame sektoriuje ir savarankiškai dirbančių asmenų
skaičiaus augimu: savarankiškai dirbančių asmenų skaičius per 2012 metus padidėjo 7 proc.
(iki 124,6 tūkst. žmonių), privačiame sektoriuje samdomų darbuotojų skaičius padidėjo 14,9
tūkst.. Tačiau didelė dalis mažų ir vidutinių įmonių atsigauna sunkiai ir nesugeba atgyti, todėl
susidaro darbo vietų stygius Lietuvoje: nėra objektyvių galimybių laisvus darbo išteklius
įtraukti į darbo rinką. Tikimasi, kad spręsti gyventojų užimtumo didinimo problemas padės
skatinimas kurti naujas įmones ir steigti darbo vietas, teikiant pagalbą verslo pradžiai ir
didinant verslo paslaugų bei finansinių išteklių prieinamumą pradedantiems ir plėtojantiems
verslą asmenims.

-

Vidaus ir užsienio investicijos yra svarbus darbo vietų kūrimą ir gyventojų užimtumą lemiantis
veiksnys. Šalies verslo materialinės investicijos 2012 metais, palyginti su 2011 metais,
išaugo 3 proc. (nuo 14,0 mlrd. litų iki 14,4 mlrd. litų), tačiau, atsižvelgiant į 2012 metų infliaciją,
jos vis dar yra 2011 metų lygio. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje 2012 m. gruodžio
31 d. sudarė 41,2 mlrd. litų – per 2012 metus padidėjo 3,1 mlrd. litų, tačiau bendras sukauptų
tiesioginių užsienio investicijų lygis yra vienas mažiausių ES. Daugiausia investicijų sutelkta
didžiuosiuose šalies miestuose. Šaliai disponuojant ribotais finansiniais ištekliais, tiesioginės
užsienio investicijos turėtų maksimaliai prisidėti prie darbo vietų kūrimo ir užimtumo didinimo
regionuose.

-

Jaunimo nedarbas. 2012 m. Lietuvoje 15–29 m. jaunuolių nedarbo lygis lyginant su bendru
nedarbo lygiu buvo aukštesnis. 2009–2012 m. didžiausias buvo 15–24 m. amžiaus jaunimo
nedarbo lygis. Beveik kas trečias 15–24 m. amžiaus jaunuolis Lietuvoje yra bedarbis. Nors
jaunimo (15–24 m. amžiaus) nedarbo lygis 2012 m., palyginus su 2011 m., sumažėjo, jis
išlieka pakankamai aukštas ir siekia 26,4 proc. (ES vidurkis – 22,8 proc.). 25–29 m. amžiaus
jaunuolių nedarbas buvo mažesnis ir siekė 14,3 proc. 55–64 m. amžiaus asmenų aktyvumo
ir užimtumo lygis Lietuvoje viršija bendrą visoms amžiaus grupėms Lietuvos rodiklį (2012 m.
buvo atitinkamai 58,8 proc. ir 51,8 proc.). 2013 m. buvo registruota 38,9 tūkst. jaunų bedarbių
iki 29 metų amžiaus, kas sudaro 21,5 proc. visų bedarbių (2012 m. lapkričio 1 d. – 23,2 proc.)
Tame tarpe – 93,6 tūkst. jaunų asmenų iki 29 m.(37,1proc), tai 4,7 proc. mažiau nei 2012
metais (buvo 98,2 tūkst. – 35,2 proc. visų bedarbių).

-

Pagal išsilavinusių asmenų skaičių Lietuva pirmauja tarp Europos šalių. 2012 metais 49
procentai 30–34 metų amžiaus Lietuvos gyventojų turėjo aukštąjį išsilavinimą (2011 metais
– 46 proc.). Iš viso 2012–2013 metais šalies švietimo įstaigose mokėsi ar studijavo 579 tūkst.
mokinių ir studentų, arba kas penktas Lietuvos gyventojas. 65 proc. visų besimokančių
gyventojų mokėsi bendrojo ugdymo, 27 – aukštosiose, ir 8 proc.– profesinėse mokyklose.
Absolventų dalis tarp jaunų bedarbių sudarė 2013 m.. – 33,6 proc., 2012 m. – 29,7 proc.,
2011 m. – 31,1 proc., 2010 m. – 29 proc., 2009 m. – 23,5 proc.

-

Jaunų bedarbių neturinčių profesinės kvalifikacijos 2013 m. – 41,2 proc., todėl negalėjo
konkuruoti darbo rinkoje (nekvalifikuotų jaunuolių dalis prieš metus – 41,3 proc.), taip pat
beveik pusė jaunų bedarbių buvo pirmą kartą pradedantys darbinę veiklą (47,2 proc.).
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-

Nedirbančio ir nesimokančio jaunimo (NEET) lygis Lietuvoje 2012 m.: 15-29 m. – 13,9 proc.,
15-24 m. – 11,1 proc., 15-19 m. – 3,4 proc., 20-24 m. – 18, 3 proc., 25-29 m. – 20,3 proc.
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