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Lietuvos laisvosios rinkos instituto atsakymas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
konsultaciją „Kokiomis priemonėmis toliau mažinti nedarbą ir skatinti naujų darbo 
vietų kūrimą?“ 
 
Kova su nedarbu neturėtų apsiriboti Užimtumo rėmimo įstatyme įtvirtintomis, labiau su nedarbo 
pasekmėmis, o ne priežastimis kovojančiomis užimtumo didinimo priemonėmis. Užimtumo rėmimo 
įstatyme numatytos nedarbo draudimo išmokos, bedarbių informavimo ir konsultavimo paslaugos, 
darbo rinkos profesinis mokymas, darbo vietų subsidijavimas ir kt. Šios priemonės nėra efektyvios 
didinant užimtumą. Valstybinių nedarbo mažinimo programų galimybes ir efektyvumą reikia 
vertinti santūriai, atsižvelgiant į tai, ar jos tinka siekiant apibrėžtų tikslų, o ne į jų taikymo 
intensyvumą ar jų finansavimo galimybę. Efektyviomis gali būti tik į nedarbo priežastis nukreiptos 
priemonės. 
 
Nedarbo lygis šalyje tiesiogiai priklauso nuo ekonominės situacijos, nuo gyventojų ir verslo 
subjektų noro, gebėjimų ir sąlygų kurti darbo vietas. Valdžia turi priemonių ir svertų daryti įtaką 
nedarbo lygiui ir turi juos teisingai naudoti.  Šios priemonės yra orientuotos į sąlygų kurti ir vystyti 
ekonominę veiklą gerinimą.  
  
Užimtumo didinimo politikoje būtina perkelti akcentą nuo su nedarbo pasekmėmis kovojančių 
užimtumo skatinimo priemonių prie bendrųjų, ilgalaikių užimtumo didinimo priemonių, susijusių 
su verslo galimybių plėstis ir kurti naujas darbo vietas gerinimu. Į ekonominės padėties bei 
galimybių verslui vystytis ir kurti naujas darbo vietas gerinimą orientuotos nedarbo mažinimo 
priemonės yra ilgalaikės, jas taikyti reikia visuomet, ne tik ekonominio nuosmukio laikotarpiu. Jos 
yra vienintelės siekiant kurti tvarias, stabilia ekonomika, o ne valstybės perskirstymu pagrįstas 
darbo vietas. 
 
Kiekvienas norintis dirbti žmogus turi tam tikras pirmenybes, lūkesčius dėl norimo dirbti darbo 
pobūdžio, darbo užmokesčio. Jei žmogus negali susirasti darbo, atitinkančio jo lūkesčius, tuomet jis 
privalo rinktis, ar keisti lūkesčius ir reikalavimus norimam darbui, dirbti nelegaliai ar likti bedarbiu. 
Todėl galima teigti, jog viena iš nedarbo priežasčių yra norinčiojo dirbti lūkesčių ir darbo rinkos 
jam siūlomų darbo vietų neatitikimas. Šių žmonių laisvalaikio ar kitos veiklos alternatyvieji kaštai 
(darbo užmokestis) yra mažesni nei jų teikiama nauda.  

Todėl nedarbo mažinimo priemonės turi būti nukreiptos į šio neatitikimo tarp norinčiojo dirbti 
lūkesčių ir darbo rinkos mažinimą. Iš vienos pusės reikia gerinti verslo galimybes kurti naujas ir 
patrauklias darbo vietas bei didinti siūlomą darbo užmokestį. Iš kitos pusės reikia dirbtinai 
nedidinti žmonių lūkesčių dėl darbo užmokesčio dydžio pašalpomis ir kitomis garantijomis 
darbo neturintiems. 

• Mažinti nedarbo draudimo išmokas ir kitas garantijas, teikiamas įregistruotiems 
bedarbiams. Kuo didesnės garantijos teikiamos darbo neturintiems žmonėms, tuo 
didesnius reikalavimus jie kelia potencialiai darbo vietai. Dosnios nedarbo draudimo ir 
kitos socialinio draudimo išmokos mažina paskatas žmonėms grįžti į darbo rinką. Gali 
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susidaryti situacija, kuomet socialinės išmokos ir kitos teikiamos garantijos didesnės už 
potencialų darbo užmokestį, kurį žmogus gali gauti įsidarbinęs, tai skatina žmones likti 
bedarbiais, dirbti nelegaliai. Norint to išvengti, nedarbo draudimo išmokos turi būti 
mažesnės nei minimalioji mėnesinė alga. 

• Mažinti minimaliąją mėnesinę algą (MMA). Didinant minimalų atlyginimą į didžiausią 
riziką netekti darbo įstumiami tie, kurie ir gauna MMA, taip pat, MMA trukdo įdarbinti 
socialiai pažeidžiamas grupes. Ekonomikai augant MMA buvo keliamas, dabar, esant 
ekonomikos nuosmukiui, jis turi mažėti. Minimalus darbo užmokestis šiandien yra ypač 
aktualus, kadangi mažėjant žmonių pajamoms yra svarbi galimybė gauti mažesnį nei 
numatyta MMA tačiau bent turėti darbo vietą. Yra žmonių, kuriems gauti mažiau nei 
minimali mėnesinė alga yra geriau, nei iš vis neturėti darbo. 

• Gerinti verslo aplinką, kurti prielaidas ekonominiam augimui. Nedarbo lygis šalyje 
tiesiogiai priklauso nuo sukuriamų darbo vietų. Situacijos darbo rinkoje pagerėjimui 
reikalingas verslo, pagrindinio darbo vietų kūrėjo, atsigavimas. Siekiant verslo ir 
ekonomikos atsigavimo turi būti gerinamos verslo sąlygos mažinant administracinę ir 
reguliavimo naštą, mažinant mokesčius, leidžiant įmonėms savo išteklius nukreipti vertės 
kūrimui ir konkurencingumo kėlimui taip kuriant naujas darbo vietas. 

• Mažinti neigiamą požiūrį į verslininkystę, verslui priešišką mentalitetą. Verslo 
vystymasis bei kuriamos darbo vietos priklauso nuo to, koks visuomenės ir valdžios 
institucijų požiūris į verslą. Priešiškas visuomenės ir valdžios nusiteikimas atbaido 
potencialius investuotojus (ne tiek vietinius, bet ir užsienio) investuoti ir kurti naujas darbo 
vietas. Todėl valdžios institucijos savo veiksmuose ir retorikoje turi atsisakyti išankstinio 
neigiamo požiūrio į verslininkystę, suvokti ją kaip svarbią, kuriančią vertę ir darbo vietas 
veiklą. 

Kita grupė nedarbo priežasčių susijusi su teisės aktuose numatytais apribojimais darbdaviui ir 
potencialiam darbuotojui susitarti dėl tam tikrų darbo sąlygų. Dėl tokių priežasčių bedarbiais tampa 
žmonės, kuriuos tenkintų darbo sąlygos, galinčios atsirasti rinkoje, tačiau jos yra neleistinos pagal 
galiojančius teisės aktus. Šioms nedarbo priežastims mažinti taikytinos suvaržymų darbo 
santykiuose naikinimo priemonės. 

• Palengvinti darbo sutarčių sudarymą ir jų nutraukimą.  Darbo sutarčių sudarymo ir jų 
nutraukimo supaprastinamas mažina verslo projekto pradėjimo ar nutraukimo sąnaudas, o 
tai padidina motyvaciją jo imtis ir kurti darbo vietas. Tai turėtų neigiamų pasekmių 
darbuotojams, kurie bus greičiau atleisti iš įmonių ir gaus mažesnes išeitines pašalpas, tačiau 
pozityvios pasekmės bus jaučiamos įmonėse, kurios galės efektyviau susitraukti atleidžiant  
dalį darbuotojų ir reorganizuoti veiklą nebankrutuojant ir neatleidžiant visų darbuotojų. Taip 
pat pagerės įmonių motyvacija kurti darbo vietas, kadangi dabartinėje ekonominėje 
situacijoje, kuomet įmonėms sunku planuoti ir numatyti ateitį, galimybė lengviau atleisti 
darbuotoją skatina jį greičiau pasamdyti. Taigi, nors ši priemonė sumažintų kai kurių darbo 
vietų stabilumą, ji leistų įmonėms optimizuoti savo veiklą bei kurti naujas darbo vietas.  
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• Atsisakyti specialiųjų grupių apsaugos. Specialiųjų grupių apsauga atsisuka prieš 
saugomuosius. Darbdaviai vengia darbuotojų, kuriuos santykinai sunkiau atleisti, ypač kai 
darbo rinkoje yra darbuotojų pasiūla. Siekis darbo santykių reguliavimu panaikinti tam tikrų 
specialiųjų grupių diskriminavimą įvedant tam tikrus reikalavimus jį tik padidina, kadangi 
mažina darbdavių norą samdyti šių grupių atstovus. Darbdaviai vengia darbuotojų, kuriuos 
santykinai sunkiau atleisti, ypač kai darbo rinkoje yra kitų darbuotojų pasiūla. Siūlome 
panaikinti priešpensinio amžiaus žmonių ar besilaukiančių moterų atleidimo apribojimus, 
supaprastinti vaikų nuo 14-16 metų įsidarbinimo apribojimus, panaikinant reikalavimą turėti 
gydytojo ir mokyklos leidimus, panaikinti reikalavimus, taikomus samdant neįgalius 
žmones. 

• Didinti darbo laiko reglamentavimo lankstumą sudarant daugiau galimybių susitarti 
dėl darbo laiko individualiai ar įmonės lygiu. Esant ekonominio neapibrėžtumo sąlygoms 
darbdaviams tampa ypač svarbi darbuotojo galimybė dirbti pagal lankstų darbo laiko 
grafiką. Tam tikrų susitarimų dėl darbo laiko draudimas gali būti priežastimi nekurti naujos 
darbo vietos. 

Reiktų akcentuoti tai, jog visos minėtos priemonės nėra „antikrizinės“, skirtos kovai su jau esančio 
nedarbo pasekmėmis ar laikinam situacijos darbo rinkoje pagerinimui. Visų priemonių tikslas yra 
ne tik nedarbo lygio mažinimas, o tvarus ir ilgalaikis ekonominis augimas. Pasisakome prieš darbo 
vietų subsidijavimą, manome jog kitos užimtumo įstatyme numatytos užimtumo didinimo 
priemonės nepasiekia reikiamo rezultato. Darbo vietas turi kurti verslas, valdžios funkcija – sukurti 
palankias ir nediskriminuojančias ekonominės veiklos sąlygas. 


