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SANTRAUKA 

   Vis sparčiau augantis nedarbas, pasikeitęs darbo 
pobūdis paskatino Europos Sąjungos nares ieškoti 
sprendimo, kaip būtų galima pagerinti darbo 
rinkos situaciją. Pasirinktas skandinaviškas 
flexicurity modelis, kuriuo siekiama kolektyvinių 
derybų keliu suderinti darbo rinkos saugumą ir 
lankstumą. Europos Komisija pažymi, kad 
flexicurity principai nėra fiksuotas ir aiškiai 
apibrėžtas modelis, tai veikiau lankstūs principai, 
kuriuos valstybės narės gali laisvai pritaikyti savo 
nacionalinėje teisėje, siekdamos pagrindinio tikslo 
– didinti gyventojų užimtumą. 
   Europos šalių pavyzdžiai rodo, jog praktikoje 
didelis darbo rinkos saugumas didina nedarbą, o 
esant lanksčiam darbo santykių reguliavimui 
pastebimas užimtumo augimas. EK skatina 
valstybes organizuoti darbuotojų mokymus ir 
rengti perkvalifikavimo programas, tačiau ES šalių 
narių patirtis rodo, kad valstybių organizuojami 
mokymai yra brangūs ir neefektyvus, taip pat jie 
neskatina žmonių užimtumo.  
   Nors Europos Komisija rekomenduoja įgyvendinti 
flexicurity principus kolektyvinių derybų keliu, 

tačiau pabrėžia, jog atsakomybė už darbo santykių 
reguliavimą šalyse tenka Europos Sąjungos šalių 
narių vyriausybėms.  
   Lietuva, siekdama pritaikyti flexicurity principus, 
skatinama atsižvelgti į gerąsias ES šalių narių 
patirtis.  

 

 

Lietuva, įgyvendindama flexicurity 
principus, turėtų vadovautis sėkmingų 
valstybių patirtimi.  

Faktai ir analizė 

 

Flexicurity modelis – tai lankstūs 
principai, kurių įgyvendinimo pagrindinis 
tikslas yra didinti gyventojų užimtumą. 
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KONTEKSTAS 
Dėl globalizacijos ir pastaruosius dešimtmečius 
sparčiai besivystančių technologijų pažangos 
pasikeitus verslo sąlygoms, griežtas darbo santykių 
reguliavimas nebeatitiko rinkos dalyvių poreikių. 
Anglosaksų valstybės (JAV ir Didžioji Britanija, vėliau 
– Australija ir Naujoji Zelandija) į dėl netinkamo 
reguliavimo iškilusias problemas reagavo po truputį 
dereguliuodamos rinkas, tarp jų ir darbo rinką. 
Minėtoms šalims pasiekus gerų ekonominių rodiklių, 
Europoje kilo diskusijos, koks darbo rinkos 
reguliavimo modelis padėtų įveikti vis augantį 
nedarbą. Politikams, ekonomistams, profesinėms 
sąjungoms nesutarus dėl skirtingų požiūrių, ar 
darbo rinkų reguliavimas turi būti liberalizuojamas, 
ar priešingai – griežtinamas, oficialiai Europos 
Sąjungos politikai buvo pasirinktas „trečiasis 
kelias“ – flexicurity, jungiantis tiek darbo rinkų 
dereguliavimą, tiek siekį užtikrinti darbo rinkos 
dalyvių socialinį saugumą.  

FLEXICURITY TURINYS 
Flexicurity – taip vadinama šiuo metu Europos 
Sąjungoje populiari darbo reguliavimo ir socialinės 
darbuotojų apsaugos politika. Pats pavadinimas 
sufleruoja, jog  šia politika siekiama derinti darbo 
santykių lankstumo bei darbuotojų socialinio 
saugumo klausimus. Europos Komisija flexicurity 
apibrėžia kaip strategiją 1 , kuri skirta padidinti 
lankstumą ir saugumą darbo rinkoje.  

Flexicurity nėra konkretus modelis ar aiškiai 
apibrėžta sistema, kurią valstybės narės turėtų 
perimti ir pritaikyti nacionaliniame reguliavime. Tai 
veikiau tam tikri bendrieji darbo rinkos reguliavimo 
principai, derantys su Europos Sąjungos 

                                                           
1 Implementation of the common principles of flexicurity 
within the framework of the 2008-2010 round of Lisbon 
Strategy – Report by tfe flexicurity mission. Council of the 
European Union, 2008.Flexicurity pathways: turning hurdles 
into stepping stones. Report by the European Expert Group on 
Flexicurity, 2007. 

pripažįstamomis vertybėmis ir tikslais – solidarumu, 
socialinės gerovės politika, orumo užtikrinimu, lygių 
galimybių apsauga 2 , kuriais remiantis siekiama 
mažinti augantį nedarbą bei stiprinti Europos 
Sąjungos narių konkurencingumą. 

Europos Komisija nurodo keturis flexicurity 
reguliavimo principus: 

• lankstūs sutartiniai darbo santykiai ir lankstus 
darbo organizavimas, įtvirtintas moderniuose 
darbo įstatymuose; 

• mokymosi visą gyvenimą strategijos, kurios 
užtikrintų labiausiai pažeidžiamų socialinių 
grupių dalyvavimą darbo rinkoje;  

• aktyvi darbo rinkos politika, palengvinanti 
galimybes susirasti naują darbą netekus senojo;  

• šiuolaikinė socialinio saugumo sistema, 
suteiksianti adekvačias pajamas netekus darbo.   

Šie keturi principai skatinami įgyvendinti 
kolektyvinių derybų keliu tarp socialinių partnerių 
(darbuotojų, darbdavių organizacijų), vyriausybėms 
išlaikant bendrą atsakomybę už priimamus 
sprendimus.3  

Tačiau pats kolektyvinių derybų skatinimas savaime 
nepaneigia asmens teisės derėtis su darbuotoju ar 
darbdaviu individualiai ir susitarti dėl jam priimtinų 
darbo sąlygų.  

Taip pat pažymima, jog Europos Sąjungos šalys 
narės yra laisvos nuspręsti, kuris iš flexicurity 
principų yra didžiausios svarbos ir labiausiai vertas 
įgyvendinti siekiant didinti gyventojų užimtumą. 4 

ĮGYVENDINIMO PROBLEMOS 
Siekis užtikrinti darbo santykių saugumą 
prieštarauja siekiui turėti lankstų darbo santykių 
reguliavimą 

                                                           
2 Flexicurity pathways: turning hurdles into stepping stones. 
Report by the European Expert Group on Flexicurity, 2007. 
3 Ten pat. 
4 Ten pat. 
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Europos Komisija, pateikdama naujos darbo 
santykių politikos gaires, preziumuoja, jog 
valstybėms galima turėti ir lanksčius, ir kartu 
saugius darbo santykius.  

Pamirštama, jog didelės socialinės išmokos 
pareikalaus daugiau lėšų, kurios yra surenkamos 

apmokestinant kitas darbo vietas. Brangi darbo 
vietos kaina neskatins darbdavių steigti naujas 
darbo vietas, sunkiausia susirasti darbą bus 
jauniems arba žemos kvalifikacijos darbuotojams. 

Tad nors iš pirmo žvilgsnio flexicurity principai 
atrodytų patraukliai, tačiau praktikoje užtikrinti ir 
didelių valstybinių socialinių išmokų, ir lanksčių 
darbo santykių nėra įmanoma.  Tad į pačią 
flexicurity koncepciją reikėtų žiūrėti kaip į gaires, 
kuriomis vadovaujantis šalys iškėlė sau tikslus siekti 
kuo didesnio užimtumo.  

Flexicurity principuose numatytas vyriausybių 
organizuotinas darbuotojų perkvalifikavimas ir 
mokymas – neefektyvus 
Europos Komisija skatina valstybes nares užsiimti 
aktyvia darbo rinkos politika, t.y. organizuoti 
darbuotojų perkvalifikavimą, kvalifikacijos ugdymo 
mokymus. Siekis padėti darbuotojams prisitaikyti 
prie darbo rinkos sąlygų iš principo yra teigiamas 
dalykas, tačiau keltinas klausimas, ar šios paslaugos, 
teikiamos valdžios institucijų, yra efektyvios bei 
pasiekia norimą rezultatą.  
 
Remiantis Valstybinio audito ataskaita dėl Lietuvos 
darbo biržoje atlikto finansinio (teisėtumo) audito 

rezultatų 5 , lėšos darbo ieškančių asmenų 
perkvalifikavimui buvo naudojamos neefektyviai. 
Vidutiniškai vieno asmens profesinis mokymas 
mokesčių mokėtojams kainavo beveik 43 tūkst. Lt, 
tačiau po mokymų įsidarbinti pavyko tik 23 iš 74 
apmokytų asmenų, kitaip tariant – vienam iš trijų. 
Taigi, po perkvalifikavimo kursų dirbti pradėjęs 
žmogus mokesčių mokėtojams jau būna kainavęs 
129 tūkst. litų. Audito išvadoje teigiama, jog vis 
daugiau bedarbių  gauna nedarbo socialinio 
draudimo išmokas, nors šalyje audito išvados 
rengimo metu daugėjo laisvų darbo vietų ir didėjo 
įsidarbinimo galimybių.  

Prancūzijos vyriausybė, siekdama kovoti su nedarbu, 
organizuoja esamų darbuotojų mokymus, 
perkvalifikavimo kursus bei bedarbių mokymus, 
siekiant juos integruoti į darbo rinką. 2010 m. 

darbuotojų mokymo programoms valstybė išleido 
31,5 mlrd. eurų. Tačiau nedarbo lygis dėl to 
nemažėja – 2010 m. nedarbo lygiui buvus 9,9%, 
2013 m. jis siekia beveik 11%. 6 

Vienas pagrindinių Prancūzijos vyriausybės tikslų – 
mažinti jaunimo nedarbą, kuris šalyje nuolat auga – 
2008 m. siekęs apie 20%, 2010 m. išaugo iki daugiau 
nei 24%. Tad valdžios išlaidų dalis, skirta būtent 
jaunimo nedarbo mažinimui, buvo padidinta 11% ir 
2010 metais siekė 2,3 mlrd eurų. 7 

                                                           
5 Valstybinio audito ataskaita dėl Lietuvos Darbo biržoje atlikto 
finansinio (teisėtumo) audito rezultatų. Lietuvos Respublikos 
valstybės kontrolė, 2009 m. gegužės 29 d., Nr. FA-P-10-14-49, 
Vilnius  
6 Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation 
Professionnelle et du Dialogue Social. Dares Analysis, 2012, N- 
081. 
7 Ten pat.  

„Praktikoje nėra įmanoma 
užtikrinti ir didelių socialinių 
išmokų, ir lanksčių darbo 
santykių.“ 
 

„Po valstybės organizuojamų 
mokymų įsidarbinti pavyksta tik 
1 iš 3 dalyvių.“ 
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Nepaisant to, 2013 m. Prancūzijos jaunimo nedarbo 
lygis yra rekordiškai aukštas, siekia apie 26% ir yra 
vienas didžiausių per visą Prancūzijos istoriją.  

Taigi valdžios organizuojami bei finansuojami 
mokymai yra neefektyvūs, programoms skiriamos 
lėšos yra naudojamos netikslingai, tokių paslaugų 
administravimas yra brangus – vien administracijos 
išlaikymui 2010 m. Prancūzijos vyriausybė išleido 
net 6 mlrd. eurų. 8 

Valdžios organizuojamos aktyvios darbo rinkos 
priemonės nėra veiksmingos, tad turėtų būti 
ieškoma efektyvesnių, pigesnių būdų užimtumui 
didinti. 

Kolektyvinės derybos nėra vienintelis kelias 
įgyvendinti flexicurity koncepciją 
Europos Komisija rekomenduoja flexicurity 
principus įgyvendinti kolektyvinių derybų keliu.  
Kolektyvinės derybos būna dvišalės ir trišalės. 
Dvišalės – tai savanoriškos derybos tarp darbdavių ir 
darbuotojų organizacijų (profesinių sąjungų), 
siekiant abiems šalims tinkamų sprendimų darbo 
santykių reguliavimo klausimais.  

Trišalėse derybose dalyvauja ir vyriausybės atstovai, 
tačiau paprastai šie sprendimai išlieka 
rekomendaciniais, ir valdžios atstovai neturi būti 
saistomi pareigos visuomet atsižvelgti į trišalėse 
derybose priimtus sprendimus. Taip pat nepasiekti 
kompromisai trišalių derybų metu negali būti 
pretekstas valdžios institucijoms atsisakyti imtis 
iniciatyvos įgyvendinant flexicurity principus, nes, 
kaip pažymi Europos Komisija, būtent Europos 
Sąjungos narių vyriausybės išlaiko atsakomybę už 
flexicurity principų įgyvendinimą. 9 

Svarbu atkreipti dėmesį, jog flexicurity principų 
įgyvendinimas kolektyvinių derybų keliu galimas tik 
tuomet, kai dėl darbo reguliavimo nuostatų 
                                                           
8 Ten pat. 
9 Flexicurity pathways: turning hurdles into stepping stones. 
Report by the European Expert Group on Flexicurity, 2007. 

derybose dalyvaujančios šalys kompromisą pasiekia 
laisvanoriškų derybų keliu. 10   Kuomet nevyksta 
aktyvios, konstruktyvios, šalis tenkinančios 
kolektyvinės derybos, tai nereiškia, jog Europos 
Sąjungos narių vyriausybės negali įgyvendinti darbo 
rinkos politikos. Priešingai, Europos Komisija 
pabrėžia, jog flexicurity modelis nėra „vieno 
kirpimo“ (angl. one-size-fits-all) reguliavimas,11 ir 
kolektyvinės derybos – tik vienas iš būdų, kaip gali 
būti pasiekiami susitarimai.  

Lietuvos vyriausybė taip pat yra atsakinga už 
flexicurity principų įgyvendinimą, ir, nevykstant 
efektyvioms kolektyvinėms deryboms, ji privalo 
reaguoti į aplinkybes bei imtis veiksmų, padėsiančių 
didinti gyventojų užimtumą.  

PRANCŪZIŠKASIS FLECIXURITY PAŽEIDŽIA 
ŽMOGAUS LAISVES 
Prancūzijoje, kurioje darbuotojų mokymai ir įvairių 
formų perkvalifikavimai yra centrinė darbo 
reguliavimo ašis, sulaukianti daugiausia politinio 
dėmesio, 2013 m. sausį buvo pasirašytas 
pagrindinių profesinių sąjungų susitarimas (ANI), 
kuriuo siekiama įgyvendinti flexicurity koncepciją.12 

Šis susitarimas įtrauktas į naują Saugios karjeros 
įstatymą13, kuris iš esmės pakeis tam tikras iki šiol 
galiojusio prancūzų darbo kodekso nuostatas.14  
 
Susitarime nurodoma, jog darbuotojas turi teisę į 
darbdavių finansuojamus mokymus. Jaunuoliams, 

                                                           
10 Flexicurity: still going strong of a victim of the crisis? AUER, 
P., CHATANI, K.; Research Handbook on Work and 
Employment Relations, Edward Elgar, Cheltenham, 2010. 
11 Flexicurity pathways: turning hurdles into stepping stones. 
Report by the European Expert Group on Flexicurity, 2007. 
12 The inter-professional agreement (ANI): Pour un nouveau 
modèle économique et social au service de la compétitivité 
des entreprises et de la sécurisation de l'emploi et des 
parcours professionnels des salariés, Bollettino ADAPT, 2013.  
13 Loi relative à la Sécurisation de l'Emploi LOI (n° 2013-504) 
14 France: “Flexicurity Bill“ Substantially Changes Labor Code. 
Global News Briefs, 2013. 
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kurie nutraukė mokymąsi mokyklose, suteikiama 
teisė į valstybės finansuojamus mokymus. 
 
Neturintiems darbo bus teikiami praktiniai mokymai, 
finansuojami įmonių ir valstybės biudžeto lėšomis. 
Prieš atleidžiant darbuotojus, bus privaloma derėtis 
su profesinėmis sąjungomis. Kompanijoms, 
turinčioms daugiau nei 300 darbuotojų, bus taikoma 
„saugaus savanoriško mobilumo“ programa, kurios 
metu darbuotojai, išdirbę įmonėje daugiau nei 2 
metus, galės padirbėti kitose pareigose pas kitą 
darbdavį, senąjį įpareigojant laikyti darbuotojo 
darbo vietą.  

Tokie reguliavimai reiškia, jog įmonės daugiau lėšų 
skirs ne darbuotojų atlyginimams, o privalomiems 
darbuotojų mokymams. Vien per 2010 m. privatus 

sektorius esamų darbuotojų privalomiems 
mokymams skyrė per 10 mlrd. eurų, tačiau minėti 
įpareigojimai darbdaviams tik didins šiuos skaičius.15 

Mokymai finansuojami ne vien tik darbdavių įmonių 
lėšomis, bet ir iš valstybės biudžeto. Tai reiškia 
didesnį lėšų perskirstymą ir kartu sumažėjusią 
galimybę darbuotojams patiems pasirinkti, kokių 
mokymų ir kada jie norėtų.   

Pasirinkimo laisvės mažinimas, didesnis lėšų 
perskirstymas turės neigiamų pasekmių ne tik 
asmens laisvėms, bet ir vidinei motyvacijai ieškoti 
jam tinkamiausio darbo. 

                                                           
15 Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation 
Professionnelle et du Dialogue Social. Dares Analysis, 2012, N- 
081. 

Aptartas reglamentavimas parodo ir Prancūzijos 
profsąjungų formuojamą požiūrį į žmogų, kuris jų 
akimis yra neracionalus, nemotyvuotas, negalintis 
savimi pasirūpinti, taip pat nesugebantis priimti 
geriausiais jam tinkančio sprendimo darbo ar 
mokymų klausimais. Šis požiūris nuvertina žmogų 
kaip laisvą asmenybę, gebančią kurti ir siekiančią 
surasti jo geriausias savybes atskleidžiančią veiklą. 

TIKROJI DANIJOS SĖKMĖS PASLAPTIS 
Danija laikoma flexicurity gimtine ir sėkmingu šių 
principų pritaikymo pavyzdžiu. Nedarbo lygis 
Danijoje – vienas mažiausių Europoje – 6.7 %. Tad 
kitos Europos Sąjungos šalys, siekdamos pagerinti 
darbo rinkos situaciją, siekia vadovautis gerąja 
Danijos patirtimi.  

Paplitusi nuomonė, jog Danijos darbo rinkos 
sėkmės priežastys yra didelės socialinės išmokos bei 
lankstūs darbo santykiai. Danijos darbo santykiai 
yra reguliuojami lanksčiausiai visoje Europos 
Sąjungoje, 16 taip pat danai nedarbo atveju gauna 
pačias didžiausias nedarbo išmokas.17 

Tačiau Danijoje nedarbo išmokos nuo 1995 m. tik 
mažėja.18 Tyrimai rodo19, jog nedarbo lygis Danijoje 
ėmė mažėti būtent tuomet, kai buvo sumažintos 
nedarbo išmokos ir sugriežtinta jų mokėjimo tvarka: 
išmokos mokamos nebe nelimituotą laiką, o iki 
ketverių metų, sumažintas išmokų dydis, ypač 
jauniems darbingo amžiaus žmonėms.  

Sumažinus išmokų dydžius, darbo santykių 
lankstumas liko toks pats.  

                                                           
16 Lietuvos laisvosios rinkos instituto 30-tas Lietuvos 
ekonomikos tyrimas, 2012, Vilnius.  
17 Worlds Best Places for Unemploymenr Pay, Forbes, 2008 m. 
http://www.forbes.com/2008/06/27/unemployment-
benefits-world-forbeslife-
cx_mw_0627worldunemployment.html 
18http://www.ft.dk/samling/20121/almdel/fiu/spm/176/svar/
1027697/1214961.pdf 
19 Flexicurity – an Answer or a Question? CALMFORS, L., 
Swedish Institute for European Policy Studies, 2007. 

„Kuomet nevyksta rezultatyvios 
kolektyvinės derybos, vyriausybės 
privalo imtis iniciatyvos spręsti 
nedarbo problemas.“ 
 

http://www.forbes.com/2008/06/27/unemployment-benefits-world-forbeslife-cx_mw_0627worldunemployment.html
http://www.forbes.com/2008/06/27/unemployment-benefits-world-forbeslife-cx_mw_0627worldunemployment.html
http://www.forbes.com/2008/06/27/unemployment-benefits-world-forbeslife-cx_mw_0627worldunemployment.html
http://www.ft.dk/samling/20121/almdel/fiu/spm/176/svar/1027697/1214961.pdf
http://www.ft.dk/samling/20121/almdel/fiu/spm/176/svar/1027697/1214961.pdf
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Priežastis, kodėl Danijos vyriausybė pasirinko 
vykdyti būtent tokią darbo rinkos politiką, 
atskleidžia Danijos Finansų ministro atsakymai į 
Parlamento finansų komiteto paklausimus. 20  
Dokumentuose akcentuojama, jog 8% mažesnės 
socialinės išmokos nedarbą mažina 1,2%. 

Didelės socialinės išmokos nemotyvuoja dirbti, o 
išmokamos jauniems žmonėms daro didelę žalą ir 
dėl to, jog ugdo ne vertės kūrimui ar saviraiškai 
reikiamus įgūdžius, bet tuos, kurių reikia gauti 
vairioms pašalpoms. Tai supratusi Danijos 
vyriausybė pasiekė teigiamų rezultatų šalies darbo 
rinkoje – sumažinusi išmokų dydžius ir dereguliavusi 
darbo santykių reglamentavimą, šalis pasiekė vieną 
didžiausių Europoje užimtumo lygį.  

ESTIJA –  VĖL ŽINGSNIU PRIEKYJE 
Estijoje darbo santykius reguliuojantys įstatymai 
buvo keičiami 2008-2009 m., siekiant įgyvendinti 
flexicurity koncepciją. Buvo įgyvendinta dalis 
flexicurity modelio – darbo santykių reguliavimas 
buvo liberalizuotas, atsisakyta darbdavius ir 

darbuotojus apsunkinančių darbo santykių 
apsaugos priemonių, sumažinta administracinė 
darbo santykių reguliavimo našta.21 Darbo santykių 

                                                           
20http://www.ft.dk/samling/20121/almdel/FIU/spm/420/svar/
1074746/1282349/index.htm?/samling/20121/almdel/FIU/sp
m/420/svar/1074746/1282349/index.htm 
21 Lietuvos laisvosios rinkos instituto darbo santykių 
reguliavimo Lietuvoje ir Estijoje lyginamoji analizė, 2012 m., 
Vilnius 

dereguliavimo reforma, atlikta prieš pat ekonominę 
krizę, leido darbdaviams ir darbuotojams lengviau 
prisitaikyti prie krizės metu pakitusių ekonominių 
sąlygų. 

 
 
Nors krizės metu buvo pastebimas nedarbo augimas 
tiek Lietuvoje, tiek Estijoje, tačiau liberalesnis darbo 
santykių reglamentavimas padėjo Estijai sėkmingai 
mažinti nedarbą. Šiuo metu Estijos nedarbo lygis 
siekia 8,3%. Palyginimui, Lietuvoje nedarbo lygis yra 
13%. 
Pažymėtina, jog socialinės išmokos nedarbo atveju 
nebuvo didinamos motyvuojant sunkia finansine 
padėtimi šalyje22, ir tai nesutrukdė Estijai pasiekti 
didelį gyventojų užimtumą. Priešingai, Estija 
sėkmingai įgyvendino Europos Sąjungos šalių narių 
išsikeltą tikslą mažinti nedarbą. 

LIETUVA – APSISPRENDIMŲ KRYŽKELĖJE  
Lietuva yra įsipareigojusi diegti flexicurity principus 
formuojant socialinės apsaugos ir darbo politiką. 
Šiuo metu praktiškai įgyvendinama tik viena 
flexicurity pusė – socialinio saugumo ir užimtumo 
didinimas, darbuotojų perkvalifikavimo programų 

                                                           
22 Ten pat. 
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„Danija: 8% mažesnės socialinės 
išmokos nedarbą mažina 1,2%.” 
 

„Lietuvoje darbo santykių 
reguliavimas – vienas griežčiausių 
pasaulyje. Šalis reitinguose užima 
tik 127 vietą iš 183.“ 
 

http://www.ft.dk/samling/20121/almdel/FIU/spm/420/svar/1074746/1282349/index.htm?/samling/20121/almdel/FIU/spm/420/svar/1074746/1282349/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20121/almdel/FIU/spm/420/svar/1074746/1282349/index.htm?/samling/20121/almdel/FIU/spm/420/svar/1074746/1282349/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20121/almdel/FIU/spm/420/svar/1074746/1282349/index.htm?/samling/20121/almdel/FIU/spm/420/svar/1074746/1282349/index.htm
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finansavimas, subsidijos naujų darbo vietų kūrimui. 
Tai numatyta ir Vyriausybės patvirtintoje 2014-2020 
metų užimtumo didinimo programoje, kurios 
įgyvendinimui numatyta skirti daugiau nei 1 mlrd. 
litų. Tačiau kita flexicurity koncepcijos pusė – darbo 
santykių lankstumo didinimas – vis yra 
neįgyvendinama, nors tarptautiniuose darbo 
lankstumo reitinguose Lietuvai tenka vos 127 vieta 
iš 183. 23 
 
Darbo lankstumo didinimas šaliai turėtų teigiamų 
pasekmių, kadangi esant lankstiems darbo 
santykiams, pastebimas užimtumo didėjimas. Darbo 
rinkos lankstumo ir nedarbo koreliacijai ištirti 
Tarptautinis valiutos fondas tyrė 97 šalių darbo 
rinkas nuo 1985 iki 2008 metų. Atlikus tyrimą gauti 
rezultatai parodė24, jog darbo rinkos lankstumui 
didėjant stebimas nedarbo lygis buvo mažesnis. 
Vidutinis nedarbo lygis esant lanksčiai darbo rinkai 
vidutiniškai yra 0,4% mažesnis. Ištyrus atskirus 
poveikius nedarbo lygiui buvo pastebėta, kad 

didžiausią teigiamą efektą užimtumo augimui turi 
darbuotojų samdos ir atleidimo reglamentų 
supaprastinimas bei mažesnės darbdavių išlaidos 
socialinei darbuotojų apsaugai. 
Darbo rinkos liberalizavimas turėtų didžiausią 
teigiamą poveikį labiausiai pažeidžiamoms 
socialinėms grupėms – asmenims, ilgą laiką 
negalintiems susirasti darbo, ir jaunimui, kuris 
neturi darbo patirties. Tačiau šiuo metu valstybė 

                                                           
23 Lietuvos laisvosios rinkos instituto 30-tas Lietuvos 
ekonomikos tyrimas, 2012, Vilnius. 
24 Labor Market Flexibility and Unemployment: New Empirical 
Evidence of Static and Dynamic Effects, BERNAL-VERDUGO L. 
E., FURCERI D., GUILLAUME D., International Monetary Fund, 
2012. 

elgiasi priešingai – darbo rinką reguliuojantys 
įstatymai ne tik nėra dereguliuojami, priešingai, 
pastebėtinas darbo santykių lankstumo mažinimas, 
apsunkinant galimybes dirbti moksleiviams. 25 

Socialinio saugumo didinimas, valstybės 
organizuojami darbuotojų mokymai 

neliberalizuojant darbo santykių turės neigiamų 
pasekmių šalies gyventojams – didelė pinigų suma, 
išskiriama iš valstybės biudžeto, bus nukreipiama 
valstybinėms mokymo ir perkvalifikavimo 
programoms, kurių neefektyvumą patvirtino 
Valstybės kontrolė, atlikusi minėtų paslaugų 
auditą.26  

Šiuo metu Lietuvoje galiojančio 2002 m. priimto 
Darbo kodekso nuostatose gausu 1972 m. tarybinio 
darbo įstatymų kodekso nuostatų, kurios ne tik 
neatitinka laikmečio realijų, pasikeitusių darbuotojų 
ir darbdavių poreikių, bet ir įtvirtina neteisingai, 
ideologiškai angažuotą požiūrį į darbo santykius. 
Darbo kodekso normomis išreiškiamas ydingas 
požiūris į žmogų, kaip į negalinti priimti jam 
geriausių sprendimų, taip pat priešinami darbdaviai 
ir darbuotojai, vienus laikant stipresniąja, kitus – 
silpnesniąja darbo santykių šalimi. Pažymėtina, jog 
toks žmogų žeminantis požiūris egzistuoja 
diktatoriškose valstybėse, tačiau demokratinėse 
šalyse, tarp jų ir Lietuvoje, žmogus ir jo laisvės 
susitarti dėl darbo sąlygų turi būti gerbiamos.

                                                           
25http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=2035
42 
26 Valstybinio audito ataskaita dėl Lietuvos Darbo biržoje 
atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų. Lietuvos 
Respublikos valstybės kontrolė, 2009 m. gegužės 29 d., Nr. FA-
P-10-14-49, Vilnius 

„Lietuvos Darbo kodekse 
įtvirtintas žmogaus orumą 
žeminantis požiūris į darbo 
santykius.“ 
 

 „Tarptautinis valiutos fondas: 
kuo lankstesnė darbo rinka, tuo 
nedarbas yra mažesnis.“ 
 

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=203542
http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=203542
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IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 
 

1. Flexicurity nėra fiksuotas ir aiškiai apibrėžtas modelis, tai veikiau lankstūs principai, kuriuos 
valstybės narės laisvai pritaiko savo nacionalinėje teisėje, siekdamos pagrindinio tikslo – didinti 
gyventojų užimtumą. 
 

2. Europos Komisija rekomenduoja įgyvendinti flexicurity principus kolektyvinių derybų keliu, 
tačiau pabrėžia, jog atsakomybė už darbo santykių reguliavimą šalyse tenka Europos Sąjungos 
šalių narių vyriausybėms.  
 

3. Estijos pavyzdys rodo, jog flexicurity koncepcija gali būti sėkmingai įgyvendinama dereguliuojant 
darbo santykių reglamentavimą. Danijos patirtis rodo, jog didelės ir ilgą laiką mokamos 
socialinės išmokos nedarbo atveju neskatina užimtumo.  

 
4. Lietuva, norėdama didinti užimtumą, turėtų vadovautis sėkmingu Estijos pavyzdžiu bei didinti 

darbo santykių lankstumą. Elgiantis priešingai – didinant darbo santykių saugumą keliant 
socialinių išmokų dydžius, yra branginama darbo vietos kaina ir taip sumažinamos galimybės 
įsidarbinti. 
 

5. Siekdama spartesnės jaunimo ir bedarbių integracijos į darbo rinką, turėtų būti siekiama 
modernizuoti teisės aktus, šiuo metu itin apsunkinančius jaunimo ir bedarbių asmenų galimybes 
dirbti. Europos Sąjungos šalių narių patirtys rodo, kad valstybių narių organizuojami darbuotojų 
mokymai, profesinio lavinimo kursai yra brangūs ir neefektyvūs bei neskatina gyventojų 
užimtumo. 
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