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Darbo neturinčių asmenų aktyvus įtraukimas į darbo rinką yra vienas iš 
svarbiausių šiuolaikinių išsivysčiusių šalių prioritetų. Europos Sąjungos 
šalys, įgyvendinančios Europos užimtumo strategijos siekius, pasirinko 
aktyvios darbo rinkos politikos (ADRP) priemones kaip vieną iš svarbių 
įrankių kuriant konkurencingą žiniomis pagrįstą ekonomiką ir užtikrinant 
šalių narių visuomenių raidą.

Šiuolaikinėje globalioje visuomenėje socialinė ir darbo rinkos politika 
gali ir turi viena kitą papildyti. Europos Sąjungoje dėl pastaraisiais me-
tais vykdomų socialinės apsaugos sistemų reformų ir plėtojamos aktyvios 
įtraukties politikos sparčiau augo ekonomika ir sukurta daugiau darbo vie-
tų. Vis dėlto ekonomikos sistemos laimėjimais ne visi visuomenės nariai 
gali vienodai pasinaudoti, jau nekalbant apie visuomenės užribyje atsidū-
rusius asmenis. Todėl siekiant tvaraus vystymosi tiek visoje Europoje, tiek 
Lietuvoje svarbu užkirsti kelią skurdui ir socialinei atskirčiai bei spręsti šią 
problemą modernizuojant socialinės apsaugos sistemas, derinant ekono-
mikos tvarumą su socialinės sanglaudos principais.

Pripažįstant ekonomikos augimo svarbą visuomenės raidai, pastarųjų 
dešimtmečių ES šalių narių socialinės ir darbo rinkos politikos tikslai yra 
nukreipti į kuo didesnio skaičiaus asmenų dalyvavimo darbo rinkoje ska-
tinimą. Socialinėje politikoje vyrauja nuostata, kad dalyvavimas užimtu-
mo priemonėse sudaro pagrindą pasinaudoti valstybės užtikrinama gerove 
(Levitas 2003; Larsson 2003). ADRP priemonės dažniausiai nagrinėjamos 
kaip mechanizmas, skirtas darbo jėgos pasiūlos ir paklausos neatitikimams 
mažinti. Siekis reformuoti ES šalių narių socialinės apsaugos sistemas taip, 
kad būtų skatinamas gyventojų užimtumas, priartina ADRP priemones 
prie socialinės politikos instrumentų.

Keičiantis užimtumo ir socialinės politikos tikslams, keičiasi ir ADRP 
vertinimo uždaviniai. Anksčiau pagrindiniai Europos užimtumo strategijos 
ir daugelio ES šalių darbo rinkos politikos prioritetai buvo nedarbo maži-
nimas, o pastaraisiais metais pagrindinis ES iššūkis yra konkurencingumo 
didinimas globalioje ekonomikoje. Siekis neprarasti pozicijų tarptautinėje 
arenoje verčia ieškoti naujų būdų, kaip kuo daugiau asmenų įtraukti į 
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užimtumo politikos priemones ir kelti jų kompetencijų lygį. Tuo pat metu 
siekiama išlaikyti šalių narių gyventojų socialines garantijas, apsaugoti juos 
nuo socialinių rizikų. Ieškant strategijos, galinčios užtikrinti tiek ekonominį 
augimą, tiek tvarią socialinę apsaugą, vis labiau ryškėja darbo rinkos ir socia-
linės politikos konvergencija. Šiame kontekste kinta ir aktyvios darbo rinkos 
politikos vaidmuo. Taigi, ankstesnėse vertinimo studijose buvo labiau siekia-
ma nustatyti ADRP priemonių įtaką nedarbui mažinti, užimtumui didinti. 
Pastaraisiais metais ADRP priemonės nagrinėjamos kaip įrankis, padedantis 
saugiai įveikti perėjimą nuo nedarbo arba neaktyvumo prie užimtumo, il-
giau pasilikti darbo rinkoje ir sustiprinti pozicijas joje. Siekiant objektyviai 
įvertinti ADRP rezultatus, būtina atsižvelgti į tai, ar šios priemonės prisideda 
prie bedarbių socialinės integracijos.

Teorinės nuostatos parodo gyventojų užimtumo, kaip vieno iš pagrindi-
nių socialinės integracijos veiksnių, svarbą visuomenės ir asmeninei gerovei. 
ADRP priemonės, kaip remiamojo (tam tikra prasme dirbtinio) užimtumo 
forma, taip pat prisideda prie didesnių priemonių dalyvių galimybių pasinau-
doti visuomenės ištekliais, palengvinti įsitvirtinimą darbo rinkoje. Monogra-
fijoje atskleidžiama, kaip šis socialinės ir darbo rinkos politikos instrumentas 
veikia bedarbių užimtumą ir perspektyvas darbo rinkoje, siekiant atsakyti į 
klausimą, ar ADRP priemonės prisideda prie ieškančių darbo asmenų gero-
vės ir darnios šalies socialinės ekonominės plėtros.

Aktyvios darbo rinkos politikos analizė būtina formuojant darbo rin-
kos ir socialinę politiką, tiriant šių priemonių įtaką tikslinėms bedarbių 
grupėms, nustatant jų poveikio rezultatus. Gauti duomenys padeda ver-
tinti programų ekonominį ir socialinį efektyvumą, jais remiantis priimami 
sprendimai apie darbo rinkos programų vykdymą, tęstinumą, nutraukimą, 
nustatomas naudojamų priemonių poveikis užimtumui, tikslinėms bedar-
bių grupėms.

Remiantis teorinėmis prielaidomis ir empiriniais duomenimis mono-
grafijoje siekiama kompleksiškai įvertinti aktyvios darbo rinkos politikos 
priemonių poveikį situacijai šalies darbo rinkoje bei jose dalyvaujančių as-
menų padėčiai ir užimtumo perspektyvoms.

Pasitelkiant įvairius tyrimo metodus monografijoje išnagrinėtos skir-
tingos, pirmiausia užsienio šalių autorių, teorinės koncepcijos, kuriose 
atskleidžiamos ADRP priemonių ekonominės ir socialinės funkcijos. At-
likta analizė leido apibendrinti atskirų autorių pozicijas nagrinėjant ADRP 
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problematiką. Didelę dalį išnagrinėtos literatūros sudarė skirtingų ADRP 
vertinimo studijos. Apibendrinus mokslinę literatūrą, buvo nustatytos de-
talesnio nagrinėjimo reikalaujančios ADRP įtakos bedarbių socialinei inte-
gracijai vertinimo sritys. Taip pat išanalizuota ir susisteminta ADRP prie-
monių įvairovė pagal įtaką skirtingų tikslinių gyventojų grupių situacijai 
darbo rinkoje. Siekiant pateikti nuoseklų ADRP priemonių įgyvendinimo 
vaizdą tiek Lietuvoje, tiek kitose ES šalyse, buvo taikoma antrinė prieinamų 
statistinių duomenų analizė, kurių informacijos šaltiniai – Eurostat, Lietu-
vos statistikos departamentas, Lietuvos darbo birža. 

Išnagrinėjus užsienio šalių ir Lietuvos mokslininkų patirtį tiriant ADRP 
socialinį ir ekonominį efektyvumą, buvo pagrįsti ir pristatyti Lietuvos dar-
bo rinkai aktualūs šių priemonių vertinimo būdai.

Remiantis šalyje atliktų empirinių tyrimų duomenimis ir atsižvelgiant 
į besikeičiančią situaciją šalies darbo rinkoje, monografijoje atskleidžia-
mas atskirų ADRP priemonių (įdarbinimo subsidijuojant, darbo įgūdžių 
įgijimo rėmimo, viešųjų darbų, darbo vietų steigimo subsidijavimo, darbo 
rotacijos, savarankiško užimtumo rėmimo, profesinio mokymo) povei-
kis tikslinių bedarbių grupių, dalyvavusių šiose priemonėse, padėčiai bei 
perspektyvoms darbo rinkoje, nustatyti pagrindiniai veiksniai, lemiantys 
ADRP priemonių dalyvių sėkmingą arba nesėkmingą integraciją į darbo 
rinką priemonėms pasibaigus.

Monografijos turinį sudaro trys nuoseklios dalys. Pirmoji dalis skirta 
teoriniams ADRP priemonių formavimosi ir įgyvendinimo klausimams. 
Aktyviosios darbo rinkos politikos istorinių ištakų paieškos leido atskleisti 
ideologines šaknis, nusakyti pagrindines ADRP priemonių raidos tenden-
cijas ES šalyse. Nuodugni užsienio ir Lietuvos literatūros analizė padėjo 
susisteminti nagrinėjamų priemonių įvairovę, išskirti pagrindines joms 
priskiriamas funkcijas. 

Pirmajame skyriuje nagrinėjama darbo rinkos politikos samprata, at-
skleidžiamos užimtumo politikos ir socialinės politikos sąsajos, kurios at-
sirado kaip atsakas į dvidešimtojo amžiaus pabaigos ekonominius ir socia-
linius iššūkius Europos Sąjungos valstybėse. Literatūros analizės pagrindu 
nustačius socialinės ir užimtumo politikos konvergencijos prielaidas, mo-
nografijoje nusakomos ADRP priemonių, kaip socialinės politikos įrankio, 
taikymo galimybės. Pirmiausia darbe išskirtos šių priemonių funkcijos, 
susijusios su darbo jėgos pasiūlos ir paklausos atitikimo didinimu. ADRP 
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įtaka mikroekonominiams ir makroekonominiams procesams pasireiškia 
per nedarbo ir užimtumo mastų reguliavimą, struktūrinių neatitikimų dar-
bo rinkoje mažinimą, nedarbo ir našumo spąstų panaikinimą, bedarbių 
užimtumo gebėjimų didinimą, kt. (Calmfors 1994; Layard 1991; Jackman 
1992; Betcherman et al. 2004; de Koning 2005).

Kartu ADRP funkcijų analizė leido parodyti, kad šios priemonės turi 
būti nukreiptos į tikslus, susijusius su ekonomikos augimu, kadangi jos api-
ma daug platesnius socialinius procesus – švelnina nedarbą, suteikia reika-
lingų materialinių išteklių, neleidžia marginalinių grupių atstovams patirti 
gilesnės socialinės atskirties, suteikia užimtumo galimybes asmenims, kurie 
kitaip neatlaikytų konkurencijos dėl laisvų darbo vietų (pvz., neįgalieji, pro-
fesinę veiklą pradedantis jaunimas, vyresnio amžiaus asmenys, kt.), leidžia 
išvengti atleidimo grėsmės. Sudarydamos sąlygas stiprinti profesines žinias 
ir gebėjimus šios priemonės didina bedarbių įsidarbinimo galimybes, leidžia 
išvengti ilgalaikio nedarbo ir kt. (Meager, Evans 1998; Hujer, Caliendo 2000; 
Martin, Grubb 2001; Calmfors, Forslund, Hemstrom 2002; Kluve 2005;). 
Taip pat ADRP laikomas būtinu elementu įgyvendinant darbo rinkos lanks-
tumo ir užimtumo saugumo principus (Madsen 2006).

Antroji monografijos dalis skirta ADRP priemonių vertinimo metodo-
loginiams klausimams. ADRP priemonių vertinimą lėmė būtinumas vyk-
dyti adekvačią socialinę politiką, todėl priemonių vertinimas neturi apsi-
riboti finansinio ir ekonominio efektyvumo nustatymu – reikia atsižvelgti 
ir į platesnį socialinį poveikį. Dėl didelės programų vertinimo technikų ir 
metodų įvairovės tapo būtina apibrėžti teorinį aktyvios darbo rinkos poli-
tikos priemonių vertinimo pagrindą. Konstruojant aktyvios užimtumo po-
litikos priemonių vertinimo mechanizmus, taikoma R. Pawson ir N. Tilley 
realistinio vertinimo koncepcija. 

Konceptualus realistinis vertinimas apibrėžiamas kaip įgyvendinamų 
priemonių rezultatų, jų mechanizmų ir su jais susijusio konteksto dalių 
identifikavimas. Šių teorinių nuostatų taikymas padėjo sukurti ADRP prie-
monių įtakos, pasireiškiančios mikro- ir makrolygmenimis, modelį. Toks 
modelis sudarė sąlygas laisvai pasirinkti konkrečius analizės būdus, leido 
vertintojams nustatyti vertinimo kriterijų rinkinius, atsižvelgiant į kom-
pleksinę ADRP priemonių įgyvendinimo aplinką.

Antrojoje dalyje pateikiama Lietuvoje įgyvendinamų aktyvios darbo 
rinkos politikos priemonių vertinimo metodologija ir pagrindiniai ADRP 



9ĮVADAS

vertinimo principai, metodai, kriterijai ir rodiklių sistema. Išsamiau anali-
zuojamos pagrindinės ADRP vertinimo technikos ir metodai; pristatomi 
šalutinių ADRP priemonių poveikių vertinimo principai. 

Monografijoje susisteminti ir plačiai pristatomi autorių atlikti specia-
lūs ADRP efektyvumo vertinimo tyrimai. Trečiajame skyriuje vertinamas 
socialinis ADRP priemonių efektyvumas remiantis Lietuvoje atliktais ti-
riamaisiais darbais. Apibendrinti tyrimų rezultatai leido įvairiais aspektais 
įvertinti atskirų ADRP priemonių poveikį tikslinėms bedarbių grupėms. 

Svarbiausias ADRP priemonių efektyvumo vertinimo aspektas yra da-
lyvių įsidarbinimas po priemonių baigimo. Analizuojant ADRP priemonių 
poveikį tiek mikro-, tiek makrolygmeniu, išryškėjo būtinumas įsidarbini-
mo rodiklius skirstyti pagal trukmę, naujos darbo vietos kokybę, darbo po-
būdį. Ypač svarbu stebėti įsidarbinimo rezultatus vienerių metų ar ilgesniu 
laikotarpiu, siekiant objektyviau įvertinti ilgalaikį ADRP priemonių povei-
kį. Nagrinėjant šalyje atliktų ADRP priemonių vertinimo tyrimų dinamiką 
buvo stebima, kaip plėtėsi nagrinėjamų veiksnių įvairovė. 

Trečiojoje dalyje taip pat analizuojamos su priemonių įgyvendinimo re-
zultatais susijusios priežastys. Joje gilinamasi į dalyvių demografinių ir soci-
alinių charakteristikų, priemonių organizavimo, siūlomų darbo vietų ypatu-
mų, subjektyvų priemonių dalyvių savo situacijos ir perspektyvų vertinimo, 
kitų svarbių veiksnių analizę. Įsidarbinimų galimybių, nedalyvaujant ADRP 
priemonėse, vertinimas leido atsakyti į klausimus dėl realaus šių priemonių 
poveikio mastų ir dalyvavimo jose tikslingumo. Nemažai dėmesio skiriama 
profesinio mokymo priemonei. Be bendrųjų kitoms ADRP priemonėms tai-
komų analizės būdų, atsižvelgiama ir į teorinio bei profesinio mokymo ver-
tinimo aspektus. Taip pat pristatomi darbdavių, kaip vienos iš pagrindinių 
rezultatų naudotojų grupės, atsiliepimai ir vertinimai.

Monografijoje pateikti analizės ir tyrimų rezultatai reikšmingi ne tik dėl 
naujumo – jie padeda kurti naują požiūrį į aktyvią užimtumo politiką šaly-
je. Atliktas darbas taip pat sudaro pagrindą ADRP priemonių veiksmingu-
mo stebėsenos sistemai šalyje tobulinti.

Leidinyje panaudoti kai kurie mokslinių tyrimų projekto „Darbo rinkos politikos priemonių povei-
kis užimtumui įvairiomis ekonomikos raidos ciklo sąlygomis“ (Nr. SIN-04/2010), kuris atliekamas 
įgyvendinant Lietuvos mokslo tarybos vykdomą nacionalinę mokslo programą „Socialiniai iššūkiai 
nacionaliniam saugumui“, rezultatai.
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1 . DARBO RINKOS POLITIKOS 
PRIEMONĖS: SAMPRATA, RAIDA  
IR FUNKCIJOS 

1.1. Užimtumo politika – sudėtinė socialinės  
politikos dalis

Užimtumo priemonės yra vienas pagrindinių socialinės politikos klausi-
mų. Milijonams žmonių darbas yra vienas svarbiausių, o kartais ir vie-
nintelis pajamų šaltinis. Kartu darbas sudaro socialinio funkcionavimo ir 
savęs vertinimo pagrindą. Asmenys, neturintys darbo, gali patirti sunkių 
padarinių ne tik materialine, bet ir moraline prasme: atsiranda didesnė 
tikimybė patirti skurdą, grėsmė prarasti vertės jausmą, demoralizacija 
ir kt. Natūralu, kad kai kurios gyventojų grupės labiau patiria atskirties 
riziką. Nedarbas taip pat susijęs su daugeliu socialinių problemų. Kad 
ir kokie stiprūs ar silpni būtų priežastiniai ryšiai, negalima neigti, kad 
visuomenės, kuriose vyrauja aukštas nedarbo lygis, kartu patiria sunkes-
nius nusikaltimų padarinius, šeimos instituto nykimą, gyventojai pasižy-
mi prastesne sveikata ir kt. Vertinant šalies mastu nedarbo sąnaudos yra 
didelės – didėja socialinės apsaugos išlaidos, mažėja mokestinės įplaukos 
į biudžetą ir socialinį draudimą. Ne mažiau skaudžios nedarbo pasekmės 
yra ir atskiriems individams.

Nepaisant svarbos, kuriant socialinę politiką užimtumo priemonės 
daugelyje Europos valstybių gana ilgą laiką buvo nevertinamos. Daug 
dėmesio buvo skiriama problemoms, atsiradusioms dėl aukšto nedarbo 
lygio, bet daug mažiau – priemonėms, kurios pirmiausia galėtų padėti 
šį lygį mažinti. Taip atsitiko todėl, kad nedarbas buvo traktuojamas kaip 
ekonomikos, o ne socialinės politikos problema, o užimtumo priemonės 
ir tarnybos – kaip ekonomikos politikos instrumentas, bet ne socialinių 
paslaugų sistemos dalis. Pastaruoju metu vis daugiau dėmesio skiriama 
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užimtumo priemonėms, kurios taikomos socialinės paramos gavėjams. 
Įgyvendinant nacionalinę socialinę politiką V. Smalskys išskiria (2005) 
svarbų darbo rinkoje vykstančių procesų ir jų reguliavimo svarbos vai-
dmenį. Jis teigia, kad socialinė politika apima užimtumo ir socialinės 
rūpybos, pensijų ir šeimos politikos posistemes, o vertinant motyvacinį 
arba konservatyvųjį ir korporatinį valstybės gerovės modelį – socialinė 
politika suvokiama kaip „esminis ekonominės ir politinės tvarkos ele-
mentas, padedantis kelti darbo našumą, skatinti darbuotojus kelti kvali-
fikaciją, siekti socialinio stabilumo ir pusiausvyros tarp darbo ir kapitalo“ 
(Smalskys 2005). 

Užimtumo problemos yra stipriai susipynusios su socialinėmis pro-
blemomis, todėl geresnė integracija ir užimtumo bei socialinės apsaugos 
politikos skaidrus suderinamumas reikalingas abiejų sistemų lankstumui 
užtikrinti. Glaudus socialinės politikos ir užimtumo ryšys atskleidžiamas 
nagrinėjant šiuolaikiniame pasaulyje vykstančius pokyčius. Įvairių šalių ir 
regionų ekonominė integracija jau nebėra neutrali nacionalinės socialinės 
apsaugos sistemos atžvilgiu. Keičiantis aplinkai, tiksliau – industriniam 
pasauliui judant link žiniomis grįstos ekonomikos, pati gerovės valstybė 
yra priversta keistis. Senstant populiacijai, kintant pusiausvyrai tarp lyčių, 
mažėjant vidutinio dydžio namų ūkiams, taip pat dėl aukšto ir ilgalaikio 
nedarbo Europos gerovės valstybių struktūroms iškilo poreikis prisitaikyti 
prie pokyčių (Vandenbroucke 2001). 

Vis labiau populiarėjančios netipinės užimtumo formos (pvz., nuo-
tolinis darbas, darbas ne visą darbo dieną ir pan.) taip pat verčia kalbėti 
apie suartėjusias socialinės politikos ir užimtumo politikos sritis. Pasak 
B. Kellerio ir H. Seiferto (2006), pagrindinės užimtumo formos kinta ir 
netipiniai darbo santykiai įgyja vis daugiau reikšmės lyginant su tradi-
ciniais darbo santykiais. Pastarojo proceso pasekmės vertinamos labai 
skirtingai: viena vertus, laukiama, kad padidės darbo rinkos lankstumas 
ir užimtumas, kita vertus, kyla nuogąstavimų, kad šie pasikeitimai pa-
kenks atskiro dirbančio individo socialiniam saugumui, taip pat ir pa-
čiai socialinės apsaugos sistemai (ypač finansuojamai iš įnašų). Netipinės 
darbo santykių formos, pasak B. Kellerio ir H. Seiferto (2006), veikia tiek 
individualaus lygio apsaugą, tiek visą socialinės apsaugos sistemą, ypač 
per finansavimo sąlygas. Nepaisant netipinių užimtumo formų plėtros, 
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socialinės apsaugos sistemos vis dar yra orientuotos į samdomą darbą, 
ypač į tradicinius darbo santykius ir jų finansavimo būdus. Dėl šių prie-
žasčių dirbantys asmenys gali susidurti su sunkumais dėl nedarbo, ligos 
draudimo, o išeinantys į pensiją – dėl pensijos apsaugos. Netipiniai darbo 
santykiai per darbo rinką veikia socialinės apsaugos sistemas, todėl kyla 
poreikis iki tol paprastai atskirtas sritis (socialinę politiką ir užimtumo 
politiką) sujungti į vieną (Keller, Seifert 2006).

Kalbant apie socialinės politikos ir užimtumo politikos ryšį, svarbu 
paminėti ir visuomenės struktūros pokyčius, ypač visuomenės senėjimo 
problemą ir besikeičiantį santykį tarp dirbančių ir nedirbančių žmonių. 
Vykstant pokyčiams užimtumo srityje, kai nedirbančiųjų skaičius viršija 
dirbančiųjų skaičių, susiduriama su sunkumais ir socialinės politikos sri-
tyje. Santykis tarp vidutinės socialinės išmokos nedirbantiems asmenims 
ir vidutinio dirbančių žmonių atlyginimo gali būti išlaikomas didinant 
finansinę naštą dirbantiesiems, o norint išlaikyti tokio paties dydžio soci-
alines išmokas neapsunkinant dirbančiųjų, reikalinga paslinkti dirbančių-
jų ir bedarbių skaičiaus santykio ribą. Apie šį santykį F. Vandenbroucke 
(2001) teigia, kad vien darbas neužtikrina apsaugos nuo skurdo, todėl 
reikia derinti užimtumo ir socialinę politiką.

Aptariant socialinės politikos ir užimtumo politikos sąsajas, tampa 
svarbus aktyvios gerovės valstybės vaidmuo, kai remiamasi bendraisiais 
socialinės apsaugos principais ir šiomis esminėmis idėjomis: protingai ak-
tyvi valstybė (nurodomi būdai, kaip vyriausybės turi organizuoti socialinę 
politiką); aktyvių piliečių valstybė (kalbama apie visų piliečių galimybę 
dalyvauti bendrame ekonominiame ir socialiniame gyvenime) ir adekva-
čios socialinės apsaugos išsaugojimas (Vandenbroucke 2001). 

F. Vandenbroucke (2001), kalbėdamas apie aktyvią gerovės valstybę 
ir vykstančius pasikeitimus, nurodo, kad: pirma, pakito užimtumo tikslų 
pobūdis – visiškas užimtumas, toks, koks jis buvo suvokiamas Europos 
valstybėse praeityje, buvo tik visiškas vyrų užimtumas. Šiandienos iššū-
kis yra visiškas vyrų ir moterų užimtumas, nulemtas šeimos struktūros 
ir požiūrio į moters vaidmenį pasikeitimų. Antra, XIX a. dešimtajame 
dešimtmetyje stiprėjo sutarimas, kad daugiau dėmesio turi būti skiriama 
aktyviai darbo rinkos politikai, didinant tiek šių priemonių kokybę, tiek 
apimtis. Socialinės apsaugos priemonės, kurios labiau slopina, nei skatina 
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gyventojų aktyvumą, turi būti reformuojamos. Trečia, gerovės valstybė 
turi numatyti ir valdyti ne tik tradicines socialines rizikas (nedarbas, liga, 
senatvė), bet ir naujas, tokias kaip profesinių įgūdžių trūkumas, vieniša 
tėvystė ir kt., taip pat atsižvelgti į naujai kilusius socialinius poreikius – 
derinti darbą, mokymąsi ir šeimą. Ketvirta, gerovės valstybė yra labiau 
deleguojanti nei įsakanti (Vandenbroucke 2001). 

Visi minėti pokyčiai paskatino socialinės politikos ir užimtumo politi-
kos suartėjimą ne tik atskirų valstybių lygmeniu, bet ir Europos Sąjungos 
mastu. 

Apie 1990-uosius metus, gerovės valstybės Europoje išgyveno didžiau-
sią krizę – nedarbas labai augo, todėl reikėjo pertvarkyti darbo rinkas ir 
gerovės užtikrinimo sistemas. Pradėta kalbėti apie progresyvią socialinę 
politiką, suvokta, kad gerovės valstybė tam tikrais atvejais gali prisidėti 
prie nedarbo problemų ir kad augant nedarbo lygiui svarbu išlaikyti dos-
nias išmokas (Zeitlin, Trubek 2003). Nuo 1990 m. Europos Sąjunga labai 
įsitraukė į užimtumo politikos ir socialinės politikos klausimų nagrinėji-
mą ir sprendimą: buvo formuluojamos reformų programos, koordinavimo 
ir stebėsenos procedūros papildytos naujomis (Hvinden et al. 2001). Po 
1991 m. pasirašytų Maastrichto ir Amsterdamo (1997 m.) sutarčių nusta-
tytas tvirtas pagrindas Europos Sąjungos socialinei politikai, daug dėme-
sio skiriama užimtumo saugumui – užimtumo politika po Amsterdamo 
sutarties tampa prioritetine Europos Sąjungos sritimi. Taip pat Lisabonos 
sutartyje (2007 m.) numatytos permainos, susijusios su socialine politika ir 
darbo rinka, pvz., numatyta daugiau teisės aktų, susijusių su darbo santy-
kiais (nustatyti mokesčiai, teisė streikuoti, teisė jungtis į asociacijas), kurie 
anksčiau buvo labiau atskirti nuo socialinės politikos (Addison 2008). 

Socialinės politikos ir darbo rinkos problemų sprendimo Europos 
Sąjungos mastu paieškas paskatino keletas veiksnių, tačiau kaip vieną 
iš svarbesnių galime paminėti tarptautinę migraciją. Laisvas gyventojų 
judėjimas (paprastai kalbame apie darbo jėgos judėjimą) yra ne tik vie-
na iš pagrindinių laisvių ir vienas iš neatskiriamų ES atributų. Spartes-
ni gyventojų migracijos procesai turėjo didelę įtaką bendrajai socialinei 
politikai kurti, sujungiant socialinės apsaugos ir darbo rinkos politikas 
(Maydell 2006). Daugiau dėmesio skirta darbuotojams, dirbantiems pa-
gal darbo sutartį, ar savarankiškai dirbančių asmenų ir jų šeimos narių, 
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esančių Europos Sąjungos viduje, socialinę apsaugą. Kadangi šalys narės 
turi skirtingas socialinės apsaugos sistemas, daugiau dėmesio skiriama re-
glamentams atnaujinti, kurie palengvintų darbuotojų mobilumą (Addison 
2008). Užimtumo politika ir socialinė politika yra vienos iš prioritetinių 
sričių, į kurias nukreiptas ES žvilgsnis. Aktyviai įsitraukusi į darbo rinkos 
politiką (tiek nacionalinę, tiek tarptautinę), Europos Sąjunga siekia palen-
gvinti darbo jėgos mobilumą (ir geografinį, ir profesinį), skatinti darbo 
rinkos lankstumą (darbą ne visą darbo dieną ir pan.), kartu užtikrinant 
pajamų ir užimtumo saugumą (Maydell 2006). 

Anksčiau aptartas socialinės apsaugos ir darbo koncepcijų suartėji-
mas XX a. pabaigoje buvo stebimas Europos Sąjungos politiniu lygmeniu. 
1990 m. ES politikos koordinavimo aparatas vis labiau įsitraukė į užimtumo 
ir socialinės apsaugos politikos klausimus – buvo suformuluotos reformų 
programos, taikomos naujos koordinavimo ir stebėsenos procedūros. Kal-
bant apie aktyvacijos ir socialinės apsaugos sistemų konvergenciją Europos 
Sąjungoje (ES), B. Hvindenas, M. Heikkila ir I. Kankare’as (2001) įžvelgia 
tris pagrindines vystymosi kryptis. Pirmoji kryptis turėtų būti pavadinta 
socialinės politikos europeizacija. Šis procesas pasireiškia per didesnį ES, 
kaip administracinės struktūros, įsitraukimą į atskirų valstybių socialinę ir 
užimtumo politiką, kuri prieš tai buvo laikoma šalių narių vidiniu reikalu. 
Ilgalaikio nedarbo problema daugelyje ES valstybių stabdė to laikotarpio 
ekonominį regiono vystymąsi. Dėl šios priežasties užimtumo klausimai 
tapo pirmaeiliai ES struktūrų darbotvarkėje (Hvinden et al. 2001).

Antroji kryptis siejama su darbo rinkos ir socialinės apsaugos politikų 
suartėjimu. Sekant Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaci-
jos (EBPO, anglų. k. OECD) rekomendacijas, ES užimtumo strategijoje 
pasirodė raginimų nuo pasyvių priemonių pereiti prie aktyvių (kai akty-
vios priemonės suvokiamos kaip pagalba asmenims susirasti apmokamą 
darbinę veiklą ir taip pagerinti savo perspektyvas darbo rinkoje). Panašios 
iniciatyvos buvo įtrauktos ir į ES dokumentus, nukreiptus į šalių narių 
socialinės apsaugos sistemų reformavimą siekiant padaryti socialinės ap-
saugos sistemas tvaresnes ir palankias užimtumo aspektu (angl. employ-
ment friendly).

Trečioji kryptis labiau akcentuoja ribotus šalių narių socialinės apsau-
gos sistemų išteklius ir efektyvesnį jų naudojimą. Šiuo atveju pirmiausia 
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kalbama apie teisių į socialines išmokas sugriežtinimą, maksimalaus so-
cialinės paramos skyrimo laiko arba dydžio sumažinimą, stengiantis la-
biausiai išryškinti gyventojų įsipareigojimus ir tik po to – teises (Hvinden 
et al. 2001: 12).

Kadangi Europos Sąjungos šalių narių viduje socialinė politika skirta 
suvienodinti į nepalankią padėtį patekusių individų galimybes ir gyve-
nimo sąlygas, kalbama ne tik apie vienodas pradmės galimybes, pavyz-
džiui, tokias, kaip išsilavinimo prieinamumas, tačiau ir apie gyvenimo 
rizikų (ligos, nedarbo ir pan.) sumažinimą (Stuchlik, Kellermann 2008). 
Paskutiniaisiais dešimtmečiais daug diskutuojama apie tai, kad socialinė 
politika turi investuoti į esamos ir potencialios darbo jėgos įgūdžius ir 
gebėjimus bei palengvinti dalyvavimo darbo rinkoje prieinamumą – už-
tikrinti užimtumui palankių struktūrų funkcionavimą, skatinant moky-
mąsi visą gyvenimą ir plečiant mokymosi galimybes (ypač socialiai pa-
žeidžiamoms gyventojų grupėms ir bedarbiams), palengvinant darbo ir 
šeimos suderinimo galimybes (Maydell et al. 2006). Europos Sąjungos 
socialinė politika yra orientuota į tokias sritis, kurios glaudžiai susijusios 
su darbo rinka: rūpinamasi darbo aplinkos gerinimu, siekiama apsaugoti 
darbuotojų sveikatą ir užtikrinti saugumą; rūpinamasi darbo sąlygomis, 
dirbančiųjų socialine apsauga, pagal terminuotas darbo sutartis dirban-
čių žmonių sauga, darbuotojų informavimu, konsultavimu ir atstovavimu. 
Socialinės politikos sritis taip pat apima tokius aspektus, kaip trečiųjų 
šalių darbininkų darbo sąlygų sudarymas, iš darbo rinkos iškritusių as-
menų reintegracija, lyčių lygybės darbo rinkoje užtikrinimas, kova su 
socialine atskirtimi, socialinės apsaugos sistemų modernizavimas. Nuo 
2008 m. aktyviau diskutuojama laikinojo darbo, darbo laiko ir pensijų 
klausimais, rengiamos arba persvarstomos, keičiamos ir pritaikomos prie 
esamos situacijos darbo migracijos direktyvos (Addison 2008). 

Pastaruoju metu su užimtumo politika suartėjusi socialinė apsauga 
įgavo užimtumą skatinančios sistemos vaidmenį, o aktyvesnis dalyvavi-
mas darbo rinkoje laikomas vienu svarbiausių ES užimtumo strategijos 
ir Lisabonos sutarties tikslų. Užimtumo didėjimas taip pat priklauso nuo 
tokių veiksnių, kaip darbo jėgos pasiūlos struktūra, socialinių išmokų 
dydis, bedarbių koncentracija skurdžiuose namų ūkiuose ir kt. Kita ver-
tus, pasak P. de Beerio (2007), užimtumo didėjimas nėra panacėja nuo 
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visų ekonomikos ligų, o Europos socialinė politika daugiau dėmesio vis 
dėlto turi skirti ir tokioms sritims, kaip pašalpos ir skurdo mažinimas. 
Tačiau šiuo metu įsivyrauja požiūris, kad socialinė politika turėtų pereiti 
nuo socialinės apsaugos kaip „apsauginio tinklo“ prie socialinės apsaugos 
kaip „tramplino“ suvokimo. Siekiama, kad asmeniui būtų naudojamos 
tokios priemonės, kaip plačios galimybės dalyvauti darbo rinkoje ir visuo-
menėje apskritai. S. Nickellis (Maydell 2006) nurodo neigiamą nedarbo 
draudimo išmokų sistemos poveikį prisitaikant prie ekonominių sąlygų 
pokyčių. Suteikiant individams daugiau savarankiškumo ir stiprinant jų 
gebėjimus, pamažu nuo pasyvios paramos pereinama prie individo ak-
tyvinimo. Ypatingas dėmesys skiriamas pagyvenusio amžiaus asmenų 
įsitraukimo į darbo rinką galimybėms didinti, taip pat šeimos ir darbo 
derinimo sričiai (ypač vaikų priežiūrai ir moterų užimtumui). Aktyvini-
mo politikos turinio ir taikymo sritis (darbo vietų kūrimas, švietimo ir 
mokymosi visą gyvenimą galimybių ir politikos kūrimas siekiant didinti 
užimtumą ir kt.) turi lemiamos įtakos nacionalinėms darbo rinkoms. Taip 
pat nuolatos pabrėžiamas lankstumo ir saugumo subalansavimo porei-
kis: per didelis lankstumas gali kelti riziką darbo saugumui ir pajamų 
stabilumui (ypač pažeidžiamų asmenų ir turinčių žemą išsilavinimą), o 
stipresnė užimtumo apsauga gali riboti mobilumą ir mažinti lankstumą 
(Maydell 2006).

Paskutiniu metu socialinės politikos sritis vis labiau siejama su užim-
tumo politika. Nepaisant to, kad ši politika ir anksčiau buvo socialinės 
apsaugos posistemė, šiuo metu tarp jų stebimas itin glaudus ryšys. Soci-
alinė politika suvokiama kaip užimtumą skatinanti, sudaranti jam palan-
kias sąlygas, taip pat užtikrinanti darbo rinkos lankstumo ir užimtumo 
saugumo pusiausvyrą. 
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1.2. Darbo rinkos politikos priemonių įvairovė

1.2.1. Darbo rinkos politikos priemonių klasifikavimas

Darbo rinkos politikos (DRP) priemonės  – tai valstybės intervencija į 
darbo rinką, kuri nukreipta į konkrečiai apibrėžtas gyventojų grupes. 
DRP priemonės dažnai klasifikuojamos pagal tokius kriterijus kaip da-
lyvių grupės, tikslai, naudojami mechanizmai ir kt. Jau tradiciniu tapo 
DRP priemonių skirstymas į aktyvias ir pasyvias priemones. Prie pasyvių 
priemonių paprastai priskiriamos nedarbo išmokos. Įvairios išankstinės 
senatvės pensijos išmokos taip pat patenka į šią priemonių grupę. Aktyvių 
DRP priemonių sąrašas kur kas platesnis, tačiau dažniausiai kalbama apie 
profesinį mokymą, paramą savarankiškam užimtumui, darbo užmokes-
čio subsidijas, tarpininkavimą ieškant darbo ir kt. Svarbiausios aktyvios 
priemonės apima viešąsias užimtumo paslaugas, profesinį mokymą ir už-
imtumo subsidijas.

Siekiant rinkti ir kaupti tarp šalių palyginamus duomenis apie DRP 
įgyvendinimą, ES buvo suformuota DRP duomenų bazė (1.1  pav.). Ji 
buvo sukurta kaip vienas iš Europos integruotos socialinės apsaugos 
sistemos statistikos (ESSPROS) modulių (Labour market policy database 
2006) (1.1 pav.).

Daugelyje šalių darbo rinkos politika bedarbiams ne tik teoriškai, 
bet ir praktiškai suskirstyta į dvi dalis: aktyvias ir pasyvias darbo rinkos 
politikos priemones. Vienas pagrindinių aktyvių darbo rinkos politikos 
priemonių tikslų yra didinti užimtumo galimybes ieškantiems darbo as-
menims, palengvinant darbo paieškas ar tobulinant įgūdžius, o pasyvios 
darbo rinkos politikos priemonės yra orientuotos į pajamų palaikymą ir 
paramą bedarbiams nedarbo laikotarpiu. Pasyvios darbo rinkos politikos 
priemonės palaiko asmens pajamas ir suteikia galimybę ieškoti tinkamo 
darbo. Pasyvios darbo rinkos politikos priemonės apima nedarbo drau-
dimo išmokas ir visas kitas, pvz., ankstesnio išėjimo į pensiją išmokas, 
kurios mokamos, kai pretendentas nėra ekonomiškai aktyvus.
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Apibendrinant visą ADRP priemonių įvairovę išskiriami pagrindiniai 
jų tipai:

Profesinis mokymas apima profesinio mokymo priemones, kuriomis 
siekiama naudojant mokymus didinti bedarbių ir kitų tikslinių grupių įsi-
darbinimo galimybes ir kurios yra finansuojamos iš valstybės šaltinių. Ši 
priemonių grupė turi įtraukti ir kai kuriuos auditorinio mokymo elemen-
tus arba, jei mokymas vyksta darbo vietoje, apimti supervizijas (besimo-
kančiųjų instruktažą).

Darbo rotacija ir pasidalijimas apima priemones, palengvinančias be-
darbių ar kitų tikslinių grupių įdarbinimą, priimant dirbti į jau esamas 
darbo vietas, siekiant pakeisti ten dirbusius darbuotojus.

1.1 pav. Darbo rinkos politikos priemonių klasifikavimas  
Europos Sąjungoje (remiantis „Eurostat“ darbo rinkos politikos  

duomenų baze)

DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONĖS

Aktyvios Pasyvios

Profesinis mokymas Nedirbančiųjų pajamų 
palaikymas  

ir parama jiems

Darbo rotacija  
ir pasidalijimas

Užimtumo rėmimas

Neįgaliųjų integracija

Tiesioginis darbo 
vietų kūrimas

Pradedančiųjų savo 
verslą rėmimas

Ankstyvas išėjimas  
į pensiją
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Užimtumo rėmimas apima priemones, palengvinančias bedarbių ir 
kitų tikslinių grupių įdarbinimą ar padeda išlikti darbo vietoje asmenims, 
kuriems gresia darbo praradimas (atleidimas). Paprastai darbdavys pa-
dengia didžiausią dalį darbo sąnaudų.

Neįgaliųjų integracija apima priemones, kurios skatina neįgalių asme-
nų integraciją į darbo rinką. Jos skirtos asmenims, kuriems oficialiai pri-
pažintas neįgalumas.

Tiesioginis darbo vietų kūrimas apima priemones, kurios sukuria pa-
pildomas darbo vietas, siekiant įdarbinti ilgalaikius bedarbius ir kitus 
sunkiai į darbo rinką integruojamus asmenis. Paprastai didžiausia darbo 
vietų kūrimo sąnaudų dalis padengiama valstybės lėšomis.

Pradedančiųjų savo verslą (angl. start-up) rėmimas apima priemones, skati-
nančias verslumą, tai yra skatina bedarbius ir kitas tikslines grupes pradėti savo 
nuosavą verslą ar patiems susikurti darbo vietą (Employment in Europe 2006).

Anksčiau pateikėme DRP priemonių klasifikaciją pagal jų turinį. Rečiau 
darbo rinkos politikos priemonės skirstomos pagal išlaidų būdą (1.2 pav.).

IŠLAIDOS DARBO  
RINKOS POLITIKOS 

PRIEMONĖMS

individams

darbdaviams

paslaugų  
teikėjams

1.2 pav. Darbo rinkos politikos priemonių klasifikavimas pagal  
išlaidų būdą (Employment in Europe 2006)

Galimi trys tiek aktyvių, tiek pasyvių darbo rinkos politikos priemonių 
klasifikavimo būdai pagal išmokų gavėją: 

– išmokos individams, kai valstybės išlaidos skiriamos tiesiogiai priva-
tiems asmenims ir išmokamos grynaisiais pinigais arba mažinamos 
mokestinės prievolės;
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– valstybės išlaidos, skiriamos tiesiogiai darbdaviams ir išmokamos 
grynaisiais pinigais arba mažinamos mokestinės prievolės;

– valstybės išlaidos, skiriamos tiesiogiai paslaugų teikėjams, kurie tei-
kia paslaugas privatiems asmenims ir darbdaviams (Employment in 
Europe 2006: 122).

Lietuvoje išmokos taikomos tiek individams (ryškiausias pavyzdys – 
profesinio mokymo stipendija), tiek darbdaviams (pvz., remiamo užim-
tumo priemonės). Taip pat nuolat naudojamos profesinio mokymo pa-
slaugos. Reikėtų manyti, kad plečiantis profesinės reabilitacijos paslaugų 
teikėjų tinklui, bus įsigyta daugiau tokio pobūdžio paslaugų. Atsiradus 
galimybei pasinaudoti ES parama, vis daugiau nevyriausybinių ir kitų 
organizacijų įgyvendina specialiuosius projektus, skirtus įvairių tikslinių 
grupių integracijai į darbo rinką (dažniausiai Europos socialinio fondo re-
miamos iniciatyvos). Tačiau institucijų (be darbo biržos), kurios sistemin-
gai teiktų paslaugas bedarbiams (ypač psichologines ar socialinio darbo 
paslaugas darbo rinkoje turintiems sunkumų asmenims), šalyje nėra, nors 
tokio pobūdžio pagalba būtų reikalinga didelei darbo biržos klientų daliai.

Įvairios DRP priemonės ar jų grupės gali būti įgyvendinamos skirtingų 
institucijų ir organizacijų. Paprastai gyventojų užimtumo klausimus ku-
ruojančios ministerijos yra pagrindinės institucijos, atsakingos už DRP 
įgyvendinimą, bet ne tik – dažnai institucijos, reguliuojančios pramonės, 
ūkio, švietimo, finansų, vidaus reikalų ir pan. sritis, įtraukiamos į užim-
tumo politikos realizavimą. Be to, profesinės sąjungos, darbdavių organi-
zacijos, nevyriausybinės organizacijos, vietos valdžia ir kiti suinteresuoti 
veikėjai dažnai dalyvauja įgyvendinant DRP priemones, ypač aktyvias. 
(Abrahart, Verme 2001). 

1.2.2. Pasyvios darbo rinkos politikos priemonės 

Struktūrinės, technologinės bei organizacinės transformacijos ir globali-
zacija paskatino pokyčiams Europos šalių nedarbo išmokų sistemas. Iš-
mokų nedarbo atveju sistemos, prieš tai nukreiptos į aprūpinimą pajamo-
mis siekiant palengvinti darbo paieškas, ES valstybėse buvo priverstos pa-
sikeisti. Kaip teigia P. Aueris (1999), ilgainiui bedarbių pašalpų sistemos, 
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skirtos apsaugoti darbuotojus nuo prarastų pajamų nedarbo laikotarpiu, 
tapo pagrindinėmis nedarbo, ypač ilgalaikio, priežastimis. Manoma, kad 
galimybės ilgą laiką gauti nedarbo pašalpas sudaro sąlygas ilgalaikiam 
nedarbui atsirasti, o pašalpos yra mokamos trumpesnį periodą, pvz., pusę 
metų, todėl kelias ilgalaikiam nedarbui atsirasti yra užkertamas (Auer 
1999). S. Nickellis (Maydell 2006) taip pat pabrėžia neigiamą nedarbo 
draudimo išmokų sistemos poveikį įmonių ir darbuotojų prisitaikymo 
prie ūkio poreikio procesams. 

Nemažai Europos Sąjungos šalių narių taiko dosnias nedarbo išmokas 
tiek trukmės, tiek dydžio atžvilgiu, taip pat jos yra prieinamos dideliam 
bedarbių skaičiui. Nepaisant to, kad pastarąjį dešimtmetį išlaidos darbo 
rinkos politikai yra apkarpomos ir kritiškai peržiūrimos, Europoje pasy-
vioms darbo rinkos politikos priemonėms skiriamos išlaidos nuo BVP, 
lyginant 2004 ir 2006 metus, sumažintos nereikšmingai, o kai kuriose ša-
lyse, pvz., Italijoje, Portugalijoje, netgi padidintos (OECD... 2008). 2006 
metų EBPO duomenimis, daugelyje šalių pasyvioms darbo rinkos politi-
kos priemonėms skirta daugiau lėšų nei aktyvioms, pvz., Vokietijoje darbo 
rinkos politikos priemonėms 2006 metais iš viso skirta 2,97 proc. BVP, iš 
jų net 70 proc. pasyvioms darbo rinkos politikos priemonėms; Lenkijoje – 
nuo 1,18 proc. BVP, pasyvioms priemonėms skirta apie 60 proc. finan-
savimo, tačiau tokiose šalyse, kaip Švedija ir Jungtinė Karalystė, didesnė 
lėšų dalis skirta aktyvioms darbo rinkos politikos priemonėms: Švedijoje 
nuo 2,32 proc. BVP, aktyvioms darbo rinkos politikos priemonėms skirta 
58 proc., Jungtinėje Karalystėje nuo 0,61 proc. BVP, – 68 proc. (OECD... 
2008). 

Daugelyje šalių taikomos draudimo išmokų schemos, suteikiančios 
reikalavimus atitinkantiems asmenims laikiną kompensaciją už prarastą 
uždarbį. Paprastai draudimas yra privalomas (išskyrus Daniją, Suomiją ir 
Švediją, kur nedarbo draudimas savanoriškas), o pretendentai į išmokas 
turi atitikti tam tikras sąlygas (Benefits and Wages... 2004). Teisę į nedarbo 
draudimo išmokas turi bedarbiai, galintys dirbti ir ieškantys darbo. Reika-
lavimas ieškoti darbo bedarbio išmokų gavėjams atskirose šalyse skiriasi 
pagal griežtumą, pvz., Liuksemburge ir Belgijoje bedarbiai, gaunantys iš-
mokas, kartą per savaitę turi lankytis darbo biržoje, Didžiojoje Britanijoje 
įdarbinimo tarnyboje užtenka apsilankyti du kartus per mėnesį, tačiau 



22 1. DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONĖS: SAMPRATA, RAIDA IR FUNKCIJOS

dažniausiai Europos Sąjungos valstybėse bedarbiams darbo biržoje priva-
loma lankytis kartą per mėnesį (Sozial-Kompass... 2007). 

Asmenys, turintys teisę į nedarbo draudimo išmoką, atskirose šalyse 
turi būti išdirbę skirtingą laiko tarpą – reikalingo darbo stažo laikotar-
pis paprastai svyruoja nuo 6 iki 12 mėn., tačiau, pvz., Prancūzijoje, Is-
landijoje, jis yra gerokai trumpesnis (Prancūzijoje užtenka būti išdirbus 6 
mėnesius per 22 mėnesių laikotarpį), o tokiose šalyse, kaip Jungtinė Ka-
ralystė, Portugalija, Slovakija, Belgija, šis laikotarpis yra ilgesnis. Išmokų 
dydis jose paprastai priklauso nuo buvusio uždarbio, tačiau kai kuriose 
šalyse (Islandijoje, Airijoje, Lenkijoje ir Jungtinėje Karalystėje) jų dydis 
yra fiksuotas (Benefits and Wages 2007). Nedarbo draudimas Europos Są-
jungoje finansuojamas skirtingais būdais: iš mokesčių (Liuksemburgas), 
mokesčiai ir įnašai derinami (Belgija ir Prancūzija) arba finansuojama tik 
iš darbdavių įnašų (Lietuva, Lenkija) arba darbdavių ir darbuotojų kartu 
(Didžioji Britanija, Danija, Vokietija). 

Išmokų mokėjimo trukmė Europos Sąjungos šalyse yra skirtinga. Pa-
prastai išmokų mokėjimo tvarka priklauso nuo dviejų pagrindinių veiks-
nių: draudimo laikotarpio ir amžiaus (MISSOC 2004, 2005). Kaip pavyz-
dį galima pateikti Austriją, kurioje pašalpų mokėjimo trukmė priklauso 
nuo abiejų veiksnių: ir draudimo laikotarpio, ir amžiaus; tuo tarpu, pvz., 
Lenkijoje nurodoma, kad išmokų mokėjimo trukmė priklauso nuo užim-
tumo lygio atskirose teritorijose ir vidutinio užimtumo lygio šalyje (t. y. 
bedarbio išmoka mokama 6 mėn. tose vietovėse, kuriose nedarbo lygis 
atitinka nacionalinį vidurkį arba yra žemesnis už jį; 12 mėn. mokama vie-
tovėse, kuriose nedarbo lygis yra aukštesnis lyginant su nacionaliniu vi-
durkiu). Išmokų gavimo laikotarpis įvairiose Europos Sąjungos šalyse taip 
pat skiriasi, tačiau galima išskirti tam tikrus bendrus bruožus: nedarbo 
draudimo išmokos mokėjimo laikas yra neribojamas Belgijoje ir riboja-
mas kitose šalyse, pvz., Danijoje (4 metai), Didžiojoje Britanijoje (6 mėn.), 
Vokietijoje (12 mėn.), Nyderlanduose (18 mėn.), Lenkijoje (18 mėn.). 

Ekonominio nuosmukio metu pasyvios priemonės tampa ypač svarbiu 
praradusių darbą asmenų pajamų šaltiniu. 2009 m. pradžioje EBPO kartu 
su Europos Komisija paprašė šalių narių atsakyti į klausimus dėl taikomų 
ir planuojamų taikyti priemonių, susijusių su ekonominio nuosmukio su-
keltomis problemomis. Papildoma informacija buvo renkama ir 2009 m. 
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pavasarį1. Paaiškėjo, kad visos EBPO šalys, iš kurių buvo gautas atsakymas 
(29), taiko daugialypes priemones padėti darbą praradusiems žmonėms ir 
darbuotojams, kurių gerovė nuosmukio laikotarpiu nukentėjo. Dauguma 
šalių (21) nusprendė remti darbą praradusius asmenis, pajamas pritaikant 
arba pakeičiant bedarbio pašalpų, socialinės paramos arba pagalbos na-
tūra teikimo schemomis. 15-oje šalių padidėjo bedarbio pašalpos gavėjų 
skaičius keičiant šios išmokos gavimo sąlygas (tarp jų Suomija, Prancūzi-
ja, Japonija, JAV). Kitos padidino bedarbio pašalpos dydį (Belgija, Graiki-
ja, Turkija), padidino maksimalią bedarbio pašalpos gavimo trukmę (Ka-
nada, Japonija, Portugalija) arba pasirinko abu variantus (Suomija, JAV). 
Čekija ir Lenkija abi priemones suderino: padidino bedarbio pašalpos 
išmokas, bet sutrumpino mokėjimo trukmę. Papildant 17 šalių minėtus 
veiksmus, galima pridurti, kad dar buvo praplėsta socialinė parama ir pa-
galba natūra darbo netekusiems asmenims (OECD... 2009).

Nors nedarbo draudimo išmoka nurodoma kaip pagrindinė pasyvi 
darbo rinkos politikos priemonė, tačiau neretai, be nedarbo draudimo iš-
mokų, kalbama ir apie kitas išmokų bedarbiams formas. Bedarbiams, ku-
rių teisė į nedarbo draudimo išmokas nustojo galios, ar kurie nėra išdirbę 
pakankamą laiko tarpą, kad būtų galima gauti nedarbo draudimo pašalpą, 
finansinė parama Europos valstybėse gali būti teikiama dviem formomis: 
parama nedarbo atveju (mokėjimus taip pat gali lemti darbo stažas, kurie 
paprastai yra riboti laike ir skiriami tik aktyviai ieškantiems darbo asme-
nims) ir socialinės paramos išmoka (skirta minimaliam gyvenimo lygiui 
užtikrinti).

Nedarbo draudimo išmokas galima akumuliuoti kartu su kitomis so-
cialinės apsaugos išmokomis. Skirtingose šalyse skiriasi nedarbo išmo-
kos derinimo su kitomis išmokomis galimybės, pvz., nedarbo draudimo 
išmoką galima gauti kartu su pašalpa šeimai (Lenkijoje) ar išmokomis 
vaikams (Slovėnijoje, Suomijoje). Austrijoje išmoka bedarbiui gali būti 
mokama kartu su pereinamojo laikotarpio iš nedarbo į užimtumą arba iš 
vieno darbo į kitą išmoka (angl. transitional benefit) arba perėjimo išmoka 

1 Pažymėtina, kad klausimynai lietė tik viešosios politikos veiksmus, todėl iniciatyvos paremtos ko-
lektyviniais santykiais, kai kurios valstybinės iniciatyvos, susijusios su restruktūrizavimo procesais, 
nebuvo įtrauktos į analizę. 
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pagyvenusio amžiaus žmonėms, dirbantiems ne visą darbo dieną (angl. 
transitional benefit after part-time for elder workers). Dalyje šalių (Austrija, 
Portugalija) nedarbo išmokos nėra siejamos su ligos pašalpomis ar pensi-
jomis. (MISSOC 2004, 2005).

Parama nedarbo atveju Europos šalyse dažniausiai teikiama kartu su 
nedarbo draudimu (pvz., Austrijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Suomijoje, 
Nyderlanduose), tačiau kai kurios šalys taiko tik draudimo nuo nedarbo 
schemas (pvz., Belgija, Čekija, Danija, Italija). Parama nedarbo atveju kai 
kuriose šalyse (Jungtinėje Karalystėje, Suomijoje ir Airijoje) teikiama ieš-
kantiems darbo asmenims, net jei jie anksčiau nedirbo arba yra išdirbę 
labai trumpą laiko tarpą (Ispanija, Graikija, Portugalija, Švedija). Parama 
nedarbo atveju yra sumažinama, jeigu asmuo įgyja teisę į kitas išmokas, 
kurios mokamos patikrinus pajamas (Benefits and Wages 2004). 

Asmenys, kurie neturi teisės gauti nei draudimo išmokų, nei paramos 
nedarbo atveju, gali gauti socialinės paramos išmokas. Šios išmokos nėra 
priklausomos nuo asmenų darbo istorijos ir teikiamos beveik visose šaly-
se (Benefits and Wages 2004). 

Daugelis išmokų (taip pat ir mokesčių) priklauso nuo šeimos padėties, 
gavėjų amžiaus, kitų sąlygų. Vaikų buvimas šeimoje beveik visose šaly-
se suteikia teisę į išmokas šeimai. Už vaiką mokama išmoka nepriklauso 
nuo šeimos pajamų. Vaiko pašalpa (išmoka) gali padėti dirbantiems ar 
ieškantiems darbo tėvams padengti vaiko priežiūros išlaidas (Benefits and 
Wages 2004). Kai kuriose ES šalyse narėse mokami šeimos priedai, pvz., 
Austrijoje šeimos priedas išmokamas sutuoktiniams (partneriams), vai-
kams (sutuoktiniams mokamas tik tuo atveju, jeigu šeimos išmoka taip 
pat mokama išlaikomiems vaikams); Portugalijoje išmokų koeficientas 
priklauso nuo to, ar šeimoje yra išlaikomų narių, ar ne. Šveicarijoje šei-
mos priedas mokamas tik kai nedarbo metu neteikiama pašalpų vaikams 
(taip pat apdraustasis asmuo turi teisę gauti išmokas, skirtas profesiniam 
mokymuisi). Kitose ES šalyse pastarieji priedai šeimoms nėra mokami 
arba išmokami tik tam tikrais atvejais (MISSOC 2004, 2005). Namų ūkiai, 
gaunantys mažas pajamas, paprastai gali kreiptis dėl būsto nuomos išmo-
kų kompensavimo ar sumažinimo, kurios administruojamos kaip dalis 
socialinės paramos, ar gali būti teikiamos kaip atskiri mokėjimai (Benefits 
and Wages 2004). Be nedarbo išmokų ir priedų šeimai, kai kuriose šalyse 
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bedarbiams nustatomi kiti priedai, pvz., parama mokymuisi darbo metu, 
parama šeimai, turinčiai vaikų, ir pan. Tačiau tokio tipo išmokas turi tik 
nedaugelis šalių.

Jauniems bedarbiams Europos šalyse išmokos skiriamos, remiantis ne-
darbo draudimo arba / ir nedarbo pašalpos schemomis. Skirtingose šalyse 
naudojama viena iš minėtų schemų arba derinamos nedarbo draudimo 
išmoka ir bedarbio pašalpa. Jauni asmenys, neturintys teisės gauti nedar-
bo draudimo išmokos, gali kreiptis dėl socialinės pašalpos ar būsto nuo-
mos išmokos (Benefits and Wages 2004). 

Vyresnio amžiaus asmenys turi teisę į išmokas ankstyvo išėjimo į pen-
siją atveju. Kai kuriose šalyse išmokai gauti nekeliama jokių sąlygų. Anks-
tyvo išėjimo į pensiją schemos, taip pat neįgalumo pensijos yra svarbios 
vyresnio amžiaus asmenims pasitraukiant iš darbo rinkos, net jei šalyje 
veikia apsaugos nuo atleidimo iš darbo sistema vyresnio amžiaus žmo-
nėms arba panašios priemonės (Auer 1999). Nyderlanduose, Danijoje ir 
Austrijoje neįgalumo pensijų sistema naudojama kaip darbo rinkos poli-
tikos priemonė ir suprantama kaip alternatyva kitoms ankstyvo išėjimo į 
pensiją formoms. Kaip teigia P. Aueris (1999), jei įėjimas į vieną sistemą 
apribojamas, tada padidėja įėjimo į kitą sistemą galimybė. Kaip pavyzdį 
autorius pateikia Nyderlandus, kai sumažinus neįgalumo pensijų dydį pa-
didėjo vyresnio amžiaus asmenų nedarbo lygis.

Nors įsitikinimas, kad pasyvios darbo rinkos politikos priemonės ri-
boja žmogaus aktyvumą ir grįžimą į darbo rinką, yra gana paplitęs, Euro-
pos šalyse šios darbo rinkos politikos priemonės yra plačiai taikomos. Be 
pagrindinių išmokų, kurios priklauso nuo dalyvavimo nedarbo draudimo 
sistemoje, nedirbantys asmenys turi teisę gauti nedarbo pašalpą, socialinę 
pašalpą, vienokią ar kitokią paramą šeimai. Visos šios priemonės naudo-
jamos norint apsaugoti asmens vartojimą, užtikrinti tam tikrą gyvenimo 
standartą ir paskatinti jį vėl integruotis į darbo rinką.

Neretai galima išgirsti nuomonę, kad pasyvios priemonės skatina ne-
darbą, o nedarbo problemai spręsti daug veiksmingesnė būtų socialinių 
pašalpų sistemos reforma, o ne aktyvios priemonės. Vis dėlto, nors socia-
linė apsauga esant tam tikroms sąlygoms ir gali pagilinti nedarbo proble-
mą, ji tikrai nėra principinė nedarbo priežastis. Kaip tik nedarbo proble-
ma ir paskatino socialinės apsaugos atsiradimą. Valstybės ėmėsi socialinės 
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apsaugos priemonių siekdamos sumažinti kraštutinį skurdą, atsiradusį dėl 
dažnai pasikartojančių nedarbo periodų kapitalistinės ekonomikos laiko-
tarpiu, kai socialinė apsauga dar neegzistavo.

1.2.3. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės 

Aukščiau parodėme, kad pagrindinis pasyvių darbo rinkos politikos prie-
monių tikslas – palaikyti bedarbių arba ankstyvų pensininkų pajamas ne-
siekiant tiesiogiai pagerinti jų padėties darbo rinkoje. Tuo tarpu aktyvios 
darbo rinkos politikos priemonės skirtos padidinti asmenų, patiriančių 
sunkumų darbo rinkoje, tikimybę įsidarbinti arba pagerinti perspektyvas 
gauti geresnį darbo užmokestį (Medeiros 2006). Taip pat akcentuojamas 
ADRP indėlis siekiant platesnių darbo rinkos politikos tikslų – „progra-
mos yra skirtos darbo pasiūlai ir paklausai padidinti, darbo rinkos funk-
cionavimui pagerinti“ (Betcherman et al. 2004: 6).

Kitame apibrėžime taip pat išryškinami makroekonominio pobūdžio 
tikslai: „ADRP – tai priemonės, nukreiptos į darbo rinkos subalansuotumo 
didinimą, darbo jėgos konkurencingumo kėlimą ir nedarbo mažinimą, dar-
bo vietų restruktūrizavimą, užimtumo spartinimą, savarankiško užimtumo 
skatinimą, taip pat į masinio nedarbo prevenciją, kilus gamybos restruktū-
rizavimo ar likvidavimo grėsmei“ (Служба тематических… 2008).

Mokslinėje literatūroje pažymima, kad aktyvios darbo rinkos politikos 
priemonės turi apimti visą tikslų (nebūtinai formaliai įtvirtintų) įvairovę. 
Tai yra:

– Darbo vietų kūrimas. Mažinant registruotų bedarbių skaičių, orien-
tuojantis į trumpalaikius sprendimus arba kuriant darbo vietas, iš-
liekančias ir po intervencijos periodo, pavyzdžiui, darbai viešajame 
sektoriuje.

– Darbo vietų perskirstymas. Vadovaujantis lygybės principu, visiems 
ieškantiems darbo, ypač ilgalaikiams bedarbiams, sudaryti pirmu-
mo galimybę įsidarbinti, taip suteikiant rizikos grupėms galimybę 
įsitraukti į darbo rinką.

– Įgūdžių įgijimas ir žmogiškojo kapitalo stiprinimas. Tai nebūtinai iš 
karto suteiks darbo vietą, tačiau sustiprins bedarbių darbinius įgū-
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džius, prarastus dėl ilgo nedarbo laikotarpio, pakels jų darbingumo 
ir produktyvumo lygį.

– Elgsenos ir nuostatų pokyčiai, siekiant įveikti ieškančiųjų darbo ne-
drąsumą ir atitolimą, taip stiprinant jų motyvaciją ir norą dirbti, taip 
pat ir skatinant darbdavius atsisakyti išankstinių nusistatymų ir ven-
giant stigmatizacijos.

– Iš darbo gaunamų pajamų didinimas (trumpuoju ar ilguoju laikotar-
piu), įveikiant skurdą ir nedarbo spąstus ypač žemas pajamas gau-
nančiųjų ir nekvalifikuotos darbo jėgos segmentuose.

– Makroekonominiai tikslai tokie, kaip potencialios darbo jėgos pasiū-
los didinimas, struktūrinio nedarbo mažinimas ir darbuotojų atly-
ginimų sukeltos infliacijos (angl. wage push inflation) mažinimas; 
darbo vietų kūrimas mažiau ekonomiškai patraukliose teritorijose 
(pavyzdžiui, Lietuvoje taikomos vietinės užimtumo iniciatyvos).

– Atsižvelgimas į platesnius socialinius tikslus, tokius kaip visuome-
nės sveikatos gerinimas, kova su nusikalstamumu ir socialinės san-
glaudos skatinimas bendruomenėse. (Employment in Europe 2006; 
Lonnroth 2000; Sharone 2005; Public employment... 2004).

1998 m. Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos išleistame žodyne 
„Darbo rinkos terminai ir sąvokos“ aktyvi darbo rinkos politika apibrė-
žiama kaip „valstybės socialinių ir ekonominių priemonių sistema, kurios 
paskirtis – apsaugoti dirbančius asmenis nuo nedarbo arba sumažinti ne-
darbo mastą, reguliuojant santykį tarp pasiūlos ir paklausos darbo rinko-
je“. Taigi, kaip ir anksčiau pateiktuose apibrėžimuose, išryškintos pagrin-
dinės funkcijos (apsaugoti nuo nedarbo, mažinti nedarbo mastą), tačiau 
taip pat apibrėžiamos tam tikros jos veikimo ribos – paklausos ir pasiūlos 
darbo rinkoje reguliavimas.

Nedarbo prevencija taip pat yra svarbi ADRP funkcija. Aktyvios prie-
monės užkerta kelią ilgalaikiam nedarbui. Kartu šios priemonės plačiai 
naudojamos, siekiant išvengti asmenų, kuriems gresia atleidimas, nedar-
bo (siekiant, kad jie geriau prisitaikytų prie technologijų ir gamybos po-
kyčių). Taip pat ankstyvosios intervencijos priemonės dažnai taikomos 
specifinėms bedarbių grupėms, kurių šansai tapti ilgalaikiais bedarbiais 
yra didesni (dažnai prie tokių grupių priskiriami neįgalieji, vieniši tėvai, 
tautinės mažumos, buvę kaliniai ir kt.) (Campbell 2000).



28 1. DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONĖS: SAMPRATA, RAIDA IR FUNKCIJOS

Autoriai, rašantys ADRP tematika, neretai remiasi L. Calmforso pa-
teiktu vadinamuoju „siauruoju“ aktyvių priemonių apibrėžimu (Calmfors 
1994). Šiuo atveju ADRP apibrėžiamos kaip priemonės, nukreiptos į be-
darbius ir skirtos darbo rinkos funkcionavimui pagerinti. Kartu išskiria-
mos trys pagrindinės ADRP priemonių rūšys (L. Calmforso apibrėžiamos 
kaip „subkategorijos“): tarpininkavimas įdarbinant, profesinis mokymas 
ir tiesioginis darbo vietų kūrimas. Iš tikrųjų toks požiūris į ADRP jau per 
siauras. ADRP įvairovė leidžia išskirti dar kelias gana stambias šių prie-
monių grupes, tokias kaip užimtumo rėmimas arba darbo pasidalijimas. 
Taip pat reikia pažymėti, kad pačios priemonės dažnai pasižymi kom-
pleksiškumu, t. y. įgyvendinant vieną programą, gali būti taikomi keli be-
darbių integracijos į darbo rinką mechanizmai (pvz., praktinis profesinis 
mokymas ir užimtumo rėmimas).

Dažnai konkrečios priemonės siejamos su darbo ieškančių asmenų 
grupėmis. Populiariausios ADRP priemonių naudotojų grupės, kurios 
minimos siekiant nustatyti priemonių pobūdį,  – nedirbantis jaunimas, 
neįgalieji, ilgalaikiai bedarbiai. Rečiau minimos tokios sunkumų darbo 
rinkoje patiriančios grupės, kaip skurstantys, asmenys, neturintys reikia-
mo profesinio pasirengimo ir kt. (Calmfors 1994; Betcherman et al. 2004).

Reikia pasakyti, kad kintančių socialinių ekonominių sąlygų kon-
tekste išskirti tik minėtas grupes toli gražu nepakanka. Šiuo metu į 
ADRP priemonių dalyvių ratą įtraukiami ne tik sunkumų darbo rinko-
je turintys asmenys. Nors ADRP pirmiausia taikomos bedarbio statusą 
turintiems asmenims, šių priemonių naudotojų grupėms priskiriami ir 
asmenys, dirbantys ne visą darbo dieną, įspėti apie atleidimą arba tiesiog 
ieškantys geresnio darbo (Active labour… 2003). Be to, atsižvelgiant į ES 
užimtumo politikos tikslus, vis labiau skatinamas ekonomiškai neakty-
vių gyventojų dalyvavimas darbo rinkoje, tam taip pat padeda ADRP 
priemonės. 

Be jau išvardytų ADRP tikslų, galima išskirti papildomą šioms prie-
monėms keliamą uždavinį – pozityvią įtaką socialinės integracijos pro-
cesams. (Active labour… 2003). Kaip pavyzdį galima pateikti tam tikro 
pajamų lygio išlaikymą užsitęsus darbo paieškai, darbingumo palaikymą, 
savarankiško užimtumo skatinimą. Be to, ADRP yra traktuojamos kaip 
svarbus gerovės valstybių bruožas, užtikrinantis apsaugą nuo nedarbo ri-
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zikos (Eichhorst, Konle-Seidl 2005). Šiuo metu tiek pasyvios, tiek akty-
vios darbo rinkos politikos priemonės daugelyje šalių laikomos socialinės 
apsaugos sistemos dalimi ir apima apsaugą ne tik nuo nedarbo rizikos, 
bet ir nuo kitų socialinių rizikų (invalidumas, vyresnis amžius, skurdas). 
(Active labour… 2003). Be to, ADRP yra neatsiejamas skirtingų strategijų 
elementas (Lisabonos strategija, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacijos (EBPO) darbo vietų strategija) ir svarbus užimtumo politi-
kos instrumentas. Iš esmės galima teigti, kad ADRP priemonės vertina-
mos teigiamai ir traktuojamos kaip dalis Europos „gerųjų praktikų“.

Apibendrintai galima sakyti, kad ADRP yra priemonės, kuriomis 
siekiama darbo pasiūlos ir darbo paklausos pusiausvyros, darbo jėgos 
konkurencingumo, užkertančio kelią nedarbui ir iš to kylančioms pase-
kmėms. Jų intervencijos formos gali varijuoti, pvz., priemonės, skirtos 
darbo ieškančių asmenų ir darbą siūlančių vienetų tarpininkavimui (kon-
sultavimas, laisvų darbo vietų registravimas, pagalba ieškant darbo ir kt.); 
priemonės, kuriomis tobulinami profesiniai gebėjimai (profesinis moky-
mas, perkvalifikavimas); darbo vietų kūrimas (viešieji darbai, savarankiš-
ko užimtumo skatinimas ir kt.); darbo pasiūlos struktūros keitimas (pvz., 
papildomas tikslinių gyventojų grupių užimtumo rėmimas).

Nepaisant plataus aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo 
visame pasaulyje, ADRP sąvoka išlieka kontraversiška, tęsiasi aktyvios 
diskusijos dėl šių priemonių taikymo efektyvumo, paskirties ir ateities 
perspektyvų.

1.2.4. ES šalyse taikomų darbo rinkos politikos  
priemonių finansavimas

Europos užimtumo strategija skatina didinti DRP finansavimą kartu sti-
prinant šių priemonių efektyvumą. Išlaidos DRP laikomos vienu iš svar-
biausių situacijos darbo rinkoje analizės elementų. Bendrų išlaidų ADRP 
(proc. nuo BVP) indikatorius plačiai naudojamas ES šalyse narėse. Jis ap-
ima aktyvią veiklą, nukreipą į pagalbą bedarbiams, bei pažeidžiamų gru-
pių dalyvavimą darbo rinkoje. Manoma, kad didesnės išlaidos aktyvioms 
priemonės rodo geresnį šalies prisitaikymą prie šiuolaikinių ekonominių 
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ir socialinių iššūkių – taip gyventojams garantuojama didesnė apsauga 
nedarbo atveju (Gagel 2008). 

Toliau pateikiami Eurostat duomenys apie ES šalių narių valstybės iš-
laidas aktyvioms ir pasyvioms darbo rinkos politikos priemonėms (Gagel 
2008; Gagel 2009)2. Vidutiniškai išlaidos darbo rinkos politikos priemo-
nėms (apimant viešąsias užimtumo paslaugas) ES šalyse narėse 1985–
2004 m. periodu siekė 2 proc. nuo BVP. Aišku, kad skirtingose šalyse šių 
išlaidų dalis (2004 m. duomenimis) skiriasi nuo 0,5 proc. Baltijos šalyse, 
Čekijoje ir Slovakijoje iki 4,4 proc. Danijoje. Pastaruoju metu labiausiai 
pastebimi šie pokyčiai ADRP išlaidų struktūroje: daugiau dėmesio skiria-
ma subsidijuojamam užimtumui (nuo 1995 m. išlaidos šio tipo priemo-
nėms padidėjo beveik dvigubai), o išlaidos tiesioginėms darbo vietoms 
kurti sumažėjo (Employment in Europe 2006).

Pastebima, kad ADRP išlaidos susijusios su ekonomikos ciklais. Todėl 
1993–1995 m. recesijos metu aktyvių priemonių finansavimas ES sumažėjo 
ir pradėjo didėti tik atsigavus ekonomikai (Employment in Europe 2006). 
Tai atitinka teiginį, kad ADRP nėra labai veiksmingos recesijos laikotar-
piu (Wrobel 2005). Vieną iš galimų tokios situacijos aiškinimų galima rasti 
EBPO užimtumo prognozių leidinyje (OECD 2009). Vertinant iš istorinės 
perspektyvos, išlaidos DRP priemonėms, tarp jų ir aktyvioms, svyruoja kar-
tu su ekonominiais ciklais ir yra kaip tam tikras makroekonominių procesų 
stabilizatorius suteikiant papildomų išteklių didėjančio nedarbo iššūkiams 
įveikti. Tačiau kai bedarbių skaičius didėja, išlaidos vienam bedarbiui vis 
tiek mažėja ir šis mažėjimas yra rimta kliūtis ADRP priemonėms, kurios 
skirtos palengvinti įsitvirtinti darbo rinkoje. Kadangi išlaidų darbo rinkos 
politikos priemonėms didėjimas recesijos laikotarpiu dažniausiai nebūna 
proporcingas didėjančiam bedarbių skaičiui, kyla teikiamos pagalbos ir dar-
bo netekusių asmenų poreikių adekvatumo klausimas (OECD 2009).

2 Pagal EUROSTAT apibrėžimą šis rodiklis apima priemones, nukreiptas į bedarbius, asmenis, ku-
riems gresia nedarbas, ir ekonomiškai neaktyvius asmenis, kurie norėtų įsitraukti į darbo rinką. 
Bendrosios išlaidos (total expenditures) apima tris pagrindines priemonių grupes: 1 kategorija – 
darbo rinkos paslaugos; 2–7 kategorijos – tai išlaidos aktyvioms programoms (profesinis moky-
mas, darbo rotacija, užimtumo rėmimas, neįgaliųjų integracija, tiesioginis darbo vietų kūrimas, 
savo verslo pradžia); 8–9 kategorija – išlaidos pasyvioms priemonėms, skirtoms palaikyti tam tikrą 
pajamų lygį nedarbo atveju (dažniausiai bedarbio pašalpa) ir ankstyvo išėjimo į pensiją išmokos.
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Iki 2004 m. Europoje buvo stebimas gana didelis išlaidų ADRP mažėji-
mas – 1995 m. vidutiniškai ES joms buvo skiriama apie 1 proc., 2004 m. – 
0,5 proc. nuo BVP (Employment in Europe 2006). 2007 m. išlaidos ADRP 
priemonėms vėl šiek tiek sumažėjo ir siekė 0,47 proc. (Gagel 2009). Re-
miantis Eurostat duomenimis3, 2005 m. ES-27 narės išleido 2,1 proc. nuo 
bendrojo BVP bedarbių ir kitų socialiai pažeidžiamų grupių integracijai 
į darbo rinką remti (bendros išlaidos DRP 1–9 kategorijos), 2007  m.  – 
1,7 proc. Nors santykiniai dydžiai rodo išlaidų DRP sumažėjimą, nagrinė-
jamuoju laikotarpiu stebimas ekonominis pakilimas lėmė, kad piniginės 
lėšos, skaičiuojant mln. eurų, DRP priemonėms kiek padidėjo.

Iš visų 2005 m. darbo rinkos politikai skirtų išlaidų 64 proc. (1,4 proc. 
nuo BVP) buvo skirta pasyvioms DRP priemonėms (iš esmės nedarbo pa-
šalpoms), 25 proc. (0,5 proc. nuo BVP) – ADRP (profesiniam mokymui, 
užimtumui remti) ir kiti 11 proc. (0,2 proc. nuo BVP) atiteko DRP paslau-
goms, bendrai teikiamoms ieškantiems darbo asmenims (dažniausiai tai 
išlaidos darbo rinkos paslaugoms)4. 2007 m. duomenys rodo, kad viduti-
niškai ES-27 aktyvios darbo rinkos politikos priemonėms skirtų išlaidų 
dalis nuo bendrų DRP priemonėms skirtų lėšų (1–9 kategorijos) padidėjo 
ir sudarė 28 proc., o pasyvioms – atitinkamai 61 proc. (1.1 lentelė). 

2007 m. duomenys, gauti išnagrinėjus EBPO šalių išlaidas DRP prie-
monėms, rodo, kad procentinė BVP dalis, skiriama šioms priemonėms, 
mažėjo ne tik daugelyje ES šalių. (OECD 2009) Tačiau lyginant su dau-
geliu ES valstybių, kitos šalys DRP skiria daug mažiau lėšų (1.2 lentelė). 

Detaliau nagrinėjant išlaidas, skirtas aktyvioms DRP priemonėms, 
matyti, kad beveik 40 proc. lėšų skiriama profesiniam mokymui, tačiau 
pastebimas išlaidų, skirtų užimtumui skatinti, didėjimas (1.3 lentelė). 
Maždaug pusėje ES narių didžiausia ADRP išlaidų suma 2005  m. teko 
darbdaviams (piniginių išmokų ar nuolaidų mokesčiams pavidalu).

3 Eurostat darbo rinkos politikos duomenų bazėje (the LMP database) renkami duomenys apie visas 
išlaidas, susijusias su kiekviena priemonės rūšimi. Kiekvienos priemonės išlaidas sudaro kiekvie-
nam jos dalyviui tiesiogiai skiriama išlaidų suma ir kitos susijusios išlaidos. Visos kitos netiesiogi-
nės išlaidos yra laikomos administracinių priemonės išlaidų dalimi. 

 Priemonės išlaidos apima: a) pinigines išmokas ir kompensacijas; b) tiesiogiai teikiamų paslaugų 
vertę; c) nuolaidų mokestinėms prievolėms vertę. 

4 Lietuvoje atitinka darbo rinkos paslaugas.
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1.1 lentelė. Išlaidos DRP 2005 ir 2007 m . (Europos valstybėse, proc . nuo BVP)

Šalys
Darbo rinkos 

paslaugos (1 kat.) ADRP (2–7 kat.) PDRP (8–9 kat.)

2005 2007 2005 2007 2005 2007
ES (27) 0,223 (s) 0,193 (s) 0,509 (s) 0,470 (s) 1,338 (s) 1,020 (s)

ES (15) 0,232 (s) 0,201 (s) 0,526 (s) 0,488 (s) 1,392 (e) 1,070 (s)

Belgija 0,214 (e) 0,218 0,974 1,081 (e) 2,330 1,995
Bulgarija 0,072 0,054 0,432 0,305 0,213 0,151
Čekija 0,129 0,134 0,122 0,121 0,241 0,204
Danija 0,159 0,145 1,262 1,023 2.342 (e) 1,502 (e)

Vokietija 0,289 (e) 0,267 (e) 0,594 (s) 0,507 (s) 2,344 1,625
Estija 0,022 0,025 0,047 0,029 0,120 0,100
Airija 0,198 (e) 0,211 0,476 0,469 (e) 0,828 0,909
Graikija 0,011 (s) : 0,056 (s) : 0,402 :
Ispanija 0,092 0,091 0,580 0,629 (e) 1,450 (e) 1,448 (e)

Prancūzija 0,234 0,223 (e) 0,659 (e) 0,691 (e) 1,584 1,239
Italija 0,039 (e) 0,036 (s) 0,477 0,370 0,812 0,712
Kipras : 0,043 (e) : 0,088 (e) : 0,475
Latvija 0,061 0,064 (e) 0,150 0,098 0,324 0,296
Lietuva 0,071 0,088 0,146 0,230 0,122 0,114
Liuksemburgas 0,047 (e) 0,045 (e) 0,403 (e) 0,387 (e) 0,654 0,536
Vengrija 0,094 (e) 0,083 0,203 0,205 0,392 0,356
Malta : 0,110 : 0,032 (e) : 0,360
Nyderlandai 0,478 (e) 0,414 (e) 0,824 (e) 0,679 (e) 2,006 (e) 1,394 (e)

Austrija 0,172 0,168 0,459 (e) 0,514 (e) 1,511 1,248
Lenkija 0,069 (s) 0,096 (e) 0,356 0,405 0,857 0,514
Portugalija 0,146 0,122 0,517 (e) 0,386 1,319 1,088
Rumunija 0,038 0,037 (e) 0,107 0,083 0,393 0,229
Slovėnija 0,098 0,087 0,195 0,111 0,391 0,300
Slovakija 0,170 0,106 (s) 0,168 0,117 (e) 0,266 0,364
Suomija 0,137 0,125 0,712 (e) 0,696 (e) 1,905 1,427
Švedija 0,179 (e) 0,169 (e) 1,071 0,907 1,170 0,665
Jungtinė Karalystė 0,384 (s) 0,273 (s) 0,054 (s) 0,048 (s) 0,183 0,157
Norvegija 0,121 0,110 (e) 0,616 (e) 0,448 0,853 0,415

(:) – nėra duomenų, s – Eurostat’o vertinimas, e – įvertis
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1.2 lentelė. Išlaidos DRP 2007 m . (proc . nuo BVP kai kuriose EBPO šalyse)

Šalys ADRP 
(2–7 kat.)

PDRP 
(8–9 kat.)

Išlaidos DRP  
(iš viso)

Australija 0,14 0,42 0,74
Kanada 0,15 0,56 0,84
Japonija 0,05 0,33 0,49
Korėja 0,11 0,27 0,41
Meksika 0,01 - 0,01
Naujoji Zelandija 0,24 0,23 0,58
Šveicarija 0,48 0,57 1,17
JAV 0,1 0,31 0,43

2007 m. valstybės išlaidos DRP (1–9 kat.) ES siekė 1,7 proc. nuo BVP, 
tačiau tarp šalių narių jos labai svyravo. Belgijoje išlaidos DRP siekė beveik 
3,3 proc. nuo šalies BVP; Danijoje, Nyderlanduose, Vokietijoje, Suomijoje 
ir Ispanijoje jos siekė daugiau negu 2 proc. Tuo tarpu Estija, Rumunija, 
Lietuva, Latvija, Slovėnija, Jungtinė Karalystė ir Čekija DRP priemonėms 
išleido mažiau nei 0,5 proc. nuo šalies BVP. 

1.3 lentelė. ADRP išlaidų pasiskirstymas pagal atskiras priemones 2005  
ir 2007 m . (ES-27, mln . eurų)

Priemonės 2005 2007
Profesinis mokymas 21 265,3 22 219,3
Darbo rotacija, darbo pasidalijimas 333,3 288,2
Subsidijuojamas užimtumas 13 816,3 14 976,1
Įdarbinimo rėmimas ir reabilitacija 9712,2 7859,9
Tiesioginis darbo vietų kūrimas 7593,9 8477,6
Pradedančiųjų savo verslą skatinimas 3547,2 4246,9
Iš viso 56 268,2 58 067,9

Lėšos, skirtos profesiniam mokymui, paprastai sudaro didžiausią dalį 
ES-27 šalių ADRP išlaidų (2007 m. sudarė 38,3 proc.). Antra pagal dydį 
ADRP išlaidų dalis tenka subsidijuojamam užimtumui, kuris padeda be-
darbiams integruotis į darbo rinką paprastai per darbo užmokesčio sub-
sidijas ar mokesčių lengvatas juos įdarbinusiems darbdaviams. 2005 m. 
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išlaidos subsidijuojamam užimtumui ES-27 šalyse sudarė 25,8 proc. visų 
ADRP išlaidų. Tačiau ir šioje srityje lyginant atskiras šalis stebimi nemaži 
skirtumai.

1.3. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių 
charakteristikos ir taikymas

1.3.1. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių raida

Aktyvios darbo rinkos politikos (toliau – ADRP) priemonės jau gana ilgą 
laiką nepraranda aktualumo ir yra plačiai taikomos. Kai kurie mokslinin-
kai mano, kad tokia situacija paaiškinama tuo, kad aktyvios darbo rinkos 
strategija „niekada neturėjo vienareikšmiškai apibrėžtos teorinės bazės“ 
(Wrobel 2005: 12). Joje galima įžvelgti ir keinsizmo bruožų (institucinės 
sąlygos, subrinkų reikšmė), ir neoliberalizmo požymių (visiško užimtumo 
tikslų kėlimas, žmogiškojo kapitalo teorija, išsamios informacijos darbo 
rinkoje stoka). Be to, keičiantis aplinkybėms, strategija pasirodė lanksti ir 
imli naujiems nubrėžtų tikslų siekimo būdams (Wrobel 2005: 9).

J. P. Revaugeris (2005) pastebi, kad ADRP priemonių tyrinėjimai yra 
gana sudėtingas uždavinys. Aktyvios politikos ištakų jis pradeda ieško-
ti 1980  m. Didžiosios Britanijos politiniame ir ekspertiniame diskurse. 
Tada M. Tatcher politika buvo vertinama kaip grįžimas prie „vargšų įsta-
tymų“, t. y. buvo siekiama apriboti socialinę paramą ir patiems paramos 
gavėjams užtikrinant ne tokį komfortišką gyvenimą nei dirbantiesiems. 
Autorius pabrėžia, kad toks požiūris buvo inspiruotas Amerikoje vykstan-
čių procesų ir vyraujančių idėjų.

Tačiau Didžiosios Britanijos ir kitų Europos šalių kairieji smerkė pa-
siūlos ekonomikos (angl. supply side economics) idėjas ir palaikė socialinį 
modelį, kuris vėliau buvo apibrėžtas kaip „Europos socialinis modelis“. 
Remiantis šiuo požiūriu, bedarbiai jau nebuvo laikomi „pavojinga klase“, 
kaip buvo XIX amžiuje. Socialdemokratinės vyriausybės buvo pasiryžu-
sios investuoti į bedarbius, pirmiausia į jų perkvalifikavimą. Ideologinės 
ribos buvo gana aiškiai nubrėžtos – konservatyvieji dešinieji buvo linkę 
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palaikyti paternalistinės valstybės požiūrį, bet suvokė priklausomybės 
nuo socialinės paramos grėsmę. Kairieji buvo atsidavę Keynso idėjoms ir 
palaikė naujų darbo vietų kūrimo ir investicijų į švietimą kryptis. (Revau-
ger 2005).

Pasirašius Mastrichto sutartį (1992  m.), pasikeitė Europos politinės 
nuotaikos – filosofinės ribos tarp dešiniosios ir kairiosios pozicijų tapo ne 
tokios ryškios. Aišku, kad tai nebuvo Mastrichto susitarimo pasekmė, ta-
čiau ji davė tam tikrą postūmį priimti siūlomas ekonomikos idėjas. Anks-
čiau minėtieji procesai aprašyti A. Giddenso (Giddens 1994). Jo pasiūlytas 
trečiojo kelio (angl. third way) terminas tapo plačiai vartojamas vyraujan-
čiai politinei krypčiai apibrėžti5. Naujųjų leiboristų atėjimas į valdžią kartu 
su žymaus sociologo idėjomis lėmė pamatinių politinių principų peržiūrą.

XX a. pabaigoje išsivysčiusiose šalyse vykstantys makroekonominiai 
procesai privertė peržiūrėti gerovės valstybės idėjas. Ypatingą susirūpi-
nimą kėlė nedarbo ir priklausomybės nuo socialinių išmokų problemos. 
Atsakant į politikų susirūpinimą dėl nemažėjančio nedarbo, EBPO šalių 
ministrai 1992  m. atsakingoms organizacijoms paskyrė išanalizuoti šią 
problemą, nustatyti galimas aukšto ir ilgai trunkančio nedarbo pasekmes 
ir numatyti efektyvias problemos sprendimo priemones (Martin 1998). 
Perėjimas nuo pasyvių prie aktyvių priemonių pirmiausia buvo aiškina-
mas kaip šios analizės rezultatas. Tuo pat metu vyko nedarbo problemos 
sprendimo paieškos ir ES: Esene 1994 m. Europos Taryba pripažino bū-
tinybę išnagrinėti pajamų ir mokesčių sistemų įtaką darbo vietų kūrimo 
procesui (Bosco, Chassard 1999: 45).

1995 m. Madride Europos Taryba išleido rekomendacijas, kuriose per-
spėjama, kad socialinės apsaugos sistemos neturi tapti kliūtimi siekiant 
užimtumo. Taip buvo panaikinta aiški takoskyra tarp socialinės apsaugos 
ir užimtumo, socialinės apsaugos sistemai priskiriant užimtumą skatinan-
čios sistemos vaidmenį. Šios idėjos buvo toliau plėtojamos 1997 m. Ams-
terdamo sutartyje, kurioje užimtumo gebėjimų skatinimas buvo pripažin-
tas politiniu prioritetu (Hvinden et al. 2001: 4).

5 Trečiojo kelio politika – politinė filosofija, kurią pradėjo naujieji leiboristai ir vertino kiti centro 
demokratų lyderiai. Ji įsipareigoja išsaugoti socializmo vertybes, taip pat palaikyti rinkos politiką, 
skirtą materialioms gėrybėms gaminti ir ekonominei nelygybei mažinti (Giddens 2005).
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Per nagrinėjamą laikotarpį daugelis šalių dėl ekonomikos nuosmu-
kio neturėjo galimybių mažinti išlaidų pasyvioms priemonėms (padidė-
jo socialinių išmokų reikalaujančių gyventojų skaičius). Kartu paaiškėjo, 
kad priemonių skirstymas į aktyvias ir pasyvias yra toli gražu ne toks 
paprastas, kaip buvo suprantama iš pradžių. Kai kurios aktyvios priemo-
nės turėjo tik nedidelės įtakos aktyvinant gyventojus. Iš jų būtų galima 
paminėti ir Lietuvos atvejį, kai viešieji darbai esant aukštam nedarbui 
įgavo paslėptų socialinių išmokų pavidalą. Tuo tarpu kai kurių šalių tai-
komos pasyvios priemonės labiau skatino bedarbius ieškoti darbo (Pe-
ters et al. 2004).

Nepaisant kritikos, ADRP greitai išpopuliarėjo. Didėjančios išlaidos 
aktyvioms priemonėms pasyvių priemonių sąskaita tapo svarbiu EBPO 
šalių narių socialinės ir užimtumo politikos klausimu 1980-ųjų pabai-
goje–1990-ųjų pradžioje. Išlaidų ADRP priemonėms didinimas pasyvių 
priemonių finansavimo sąskaita tapo vienu iš politinių tikslų daugelyje ES 
šalių narių (Blondal, Scarpetta 1998). Tačiau M. Peters ir kt. (2004) nusta-
tė, kad per aptariamąjį periodą padidėjusios išlaidos ADRP priemonėms 
neturėjo reikšmės sumažėjusioms socialinių išmokų išlaidoms (tačiau šis 
sumažėjimas buvo nedidelis). Padidėjusios išlaidos ADRP priemonėms 
buvo tiesiogiai susijusios su didesniu šių priemonių dalyvių skaičiumi 
(Peters et al. 2004: 38).

Nors socialiniai ir lygybės tikslai buvo pagrindiniai pasyvių priemonių 
taikymo veiksniai, taip pat pradėjo plisti ir socialinių išmokų aktyvacijos 
idėjos. Tapo aišku, kad vien perskirstyti pinigus tarp skirtingų priemonių 
rūšių nepakanka – būtina reformuoti ir pačias socialinių išmokų sistemas 
(Peters et al. 2004: 25). J. P. Revaugeris akcentuoja šiuo metu skirtingose 
šalyse vykstančias tam tikras idėjų perėmimo tendencijas įgyvendinant 
užimtumo politiką. Amerikoje gimusi „darbo užtikrinamos gerovės“ 
(angl. workfare) koncepcija, kuri daugelio Europos ekspertų gana ilgą lai-
ką buvo vertinama kaip negatyvus modelis, iš tiesų rado atgarsį daugely-
je Europos valstybių taikomų „atgal į užimtumą“ (angl. return-to-work) 
priemonių. Taigi, Danija, kuri buvo priskiriama Šiaurės šalių gerovės vals-
tybių tipui, ir Nyderlandai, kurių vykdoma socialinė ir užimtumo politika 
buvo artimesnė Vokietijai, įgyvendino radikalias darbo rinkos politikos 
reformas (Revauger 2005).
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„Gerovės“ (angl. welfare) ir „darbo“ suartėjimas pasireiškia per tris 
tarpusavyje susijusius tikslus: užimtumo skatinimą ir socialinę apsaugą, 
socialinį aktyvumą (dalyvavimą visuomeniniame gyvenime) ir garan-
tuojamas minimalias pajamas kaip šių reintegracinių priemonių tikslą 
(Heikkila 1999). 

Šias nuostatas apima sąvoka aktyvinimas (angl. activation). Užimtumo 
kontekste aktyvinimas gali būti suvokiamas dvejopai. Pirmiausia – kaip 
pozityvus, nefinansinis bedarbių skatinimas ar įsidarbinimo galimybių 
suteikimas, kai patys bedarbiai gali nuspręsti dėl dalyvavimo (arba neda-
lyvavimo) tokiose priemonėse, kaip profesinis mokymas, švietimas, užim-
tumo paslaugos ar įdarbinimas. Aktyvinimo metu anksčiau minėtos prie-
monės derinamos su bedarbių pajamų rėmimu (Activation of Labour… 
1997: 6). Taigi toks aktyvinimo traktavimas labiausiai atitinka aktyvios 
darbo rinkos politikos apibrėžimą. Nedirbančių asmenų užimtumo gali-
mybių didinimas šiuo atveju laikomas pagrindiniu tikslu.

Antrasis požiūris apima jau minėtas aktyvinimo priemones ir suvar-
žymo (arba baudimo) veiksmus, kurie vadinami aktyvinimu naudojant 
sankcijas. Šis platesnis aktyvinimo suvokimas apima nedirbančių asmenų 
įgūdžių ir gebėjimų tobulinimą, siekiant prisitaikyti prie darbo rinkos rei-
kalavimų, o ne tik priklausyti nuo socialinių išmokų. Tokius tikslus įgy-
vendinti dažniausiai siekiama reformuojant mokesčių sistemas ir taikant 
minimalaus atlyginimo schemas. (Activation of Labour… 1997). Taigi šią 
platesnę aktyvinimo koncepciją galima traktuoti kaip sąvokos „darbo už-
tikrinama gerovė“ atitiktį.

Sąvokos „aktyvios darbo rinkos politikos priemonės“ ir „darbo užti-
krinama gerovė“ didžia dalimi dubliuojasi. Išskirtinis „darbo užtikrina-
mos gerovės“ bruožas, anot J. P. Revaugerio, yra tam tikros prievartos 
elementas. Tikslą nusakantys „darbo užtikrinamos gerovės“ apibrėžimai 
nurodo du šio reiškinio tipus – senojo tipo „darbo užtikrinamą gerovę“, 
pasižyminčią ribojimo ir baudimo charakteristikomis, ir naujo tipo „dar-
bo užtikrinamą gerovę“, kai siekiama palengvinti įsitraukimą į darbo jėgos 
gretas. Formą akcentuojančiuose „darbo užtikrinamos gerovės“ apibrėži-
muose šis reiškinys nusakomas kaip programa, skatinanti gyventojus įsi-
traukti į darbo rinką, užuot gavus socialinę paramą. Šia prasme pagrin-
dinė „darbo užtikrinamos gerovės“ charakteristika yra nesavanoriškumo 
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elementas (t. y. norint gauti socialinę išmoką, privaloma dalyvauti tam 
tikroje veikloje), o tai daro ją panašią į tokias ADRP, kaip Didžiosios Bri-
tanijos „Naujasis kursas“ (angl. New Deal) jaunimui6, veiklas. Profesinis 
mokymas taip pat taikomas įgyvendinant kai kurias „darbo užtikrinamos 
gerovės“ schemas. Idėja, kad „darbo užtikrinamos gerovės“ priemonių 
dalyviai turi gauti mažesnes pajamas, nei jie būtų gavę dirbdami rinkoje, 
primena apie istorines šio reiškinio ištakas ir sąsajas su naujais neturtin-
giesiems ar socialiai remtiniems asmenims skirtais įstatymais. Prievartos 
elementai įeina į visas „darbo užtikrinamos gerovės“ priemones ir kai ku-
rias, tačiau ne visas ADRP priemones.

Nagrinėdamas „darbo užtikrinamos gerovės“ ir ADRP sąvokas, 
J. P. Revaugeris vis dėlto pabrėžia, kad jos sutampa tik tam tikrais aspek-
tais. Kai kurios „darbo užtikrinamos gerovės“ charakteristikos paimtos iš 
ADRP: darbas individualiu atveju (angl. casework), individų situacijos ir 
poreikių vertinimas, vietos valdžios, geriau išmanančios vietos darbo rin-
kos ypatumus, veikla. Susidūrus su makroekonominių priemonių netobu-
lumais siekiant užtikrinti padorų darbą gyventojams, darbas individualiu 
atveju sutelkiamas į asmeninių problemų sprendimą.

Tai, kad „darbo užtikrinamos gerovės“ ir ADRP sąvokos dubliuojasi, 
pastebi ir M. Heikkila (1999). Jo manymu, tam tikri „darbo užtikrinamos 
gerovės“ aspektai visada būdingi ADRP priemonėms. Nors dalyvavimas 
daugelyje priemonių turi ir savanorišką, ir priverstinį pobūdį (įgyven-
dinant ADRP priemones dažniausiai derinami skatinimai ir sankcijos), 
būtent sankcijos priartina ADRP priemones prie drausminio „darbo užti-
krinamos gerovės“ modelio (Heikkila 1999: 49).

Vėliau sankcijų vaidmuo įgyvendinant ADRP vis stiprėjo. Galima iš-
skirti du šiuolaikinės aktyvios politikos bruožus – didėjanti abipusių įsipa-
reigojimų (asmens teisių ir pareigų derinimo) svarba dalyvaujant ADRP 
priemonėse ir tikslinių grupių, kurios jose dalyvauja, rato išplėtimas (šiuo 
metu į ADRP naudotojų ratą įtraukiami ir ekonomiškai neaktyvūs gyven-
tojai). „Morkos ir lazdos“ principas, kuriuo pradėta remtis įgyvendinant 
ADRP, reiškia, kad asmuo negali pretenduoti į socialines išmokas, taip 

6 Jauni 18–24 m. asmenys, siekiantys gauti bedarbio pašalpą, turi dalyvauti numatytose aktyvinimo 
priemonėse (nebent turi pateisinamų priežasčių nedalyvauti).
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pat ir į bedarbio pašalpą, jeigu jis nedalyvauja pasiūlytose priemonėse. 
Kaip ryškesnį pavyzdį galima pateikti „Naujojo kurso“ jauniems žmo-
nėms (New Deal, Didžioji Britanija) programą, pagal kurią nedirbantis 
jaunimas, siekiantis gauti nedarbo išmoką ilgesnį laikotarpį, ieškant darbo 
įpareigojamas pasinaudoti siūlomomis pagalbos priemonėmis, profesinio 
mokymo paslaugomis ar kitomis numatytomis priemonėmis. Griežtesnės 
bedarbio pašalpos ir kitų socialinių išmokų (socialinės paramos) gavimo 
sąlygos paplito visose ES šalyse, skatinant nedirbančius asmenis aktyviau 
įsitraukti į darbo paieškas ir įsidarbinti (Riley 2007: 65).

1.3.2. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių  
mokslinės analizės kryptys

Aktyvios darbo rinkos politikos priemones nagrinėja skirtingų mokslo 
šakų atstovai – ekonomistai, sociologai, viešosios politikos (ypač sociali-
nės), kitų sričių atstovai. ADRP priemonės nagrinėjamos įvairiais aspek-
tais. Analizuojant įvairių autorių atliktus tyrimus, susijusius su aktyvios 
darbo rinkos politikos problematika, pirmiausia pastebimi tam tikri po-
kyčiai, susiję su tyrimų tikslų ir uždavinių formulavimu; tyrimų veiksmų 
ratas iš esmės priklauso nuo skirtingų ekonominių sąlygų tiek konkrečio-
se šalyse, tiek atskirame regione. Tačiau manoma, kad ADRP problemati-
kai skirtų tyrimų keliami klausimai labiausiai priklauso nuo tam tikru lai-
kotarpiu vyraujančios politinės krypties. Taip pat reikia pažymėti didelę 
mokslininkų keliamų probleminių klausimų ir taikomų metodų įvairovę.

Mokslinės ADRP priemonių analizės pradžia dažniausiai siejama su 
ekonomistų R. Layardo (Layard 1986; Layard et al. 1991) ir L. Calmforso 
(Calmfors 1994; Calmfors et al. 2002) pavardėmis. L. Calmforsas pateikė 
ADRP mechanizmų analizės modelį, kuriam idėjų sėmėsi iš R. Layardo 
pasiūlyto darbo užmokesčio pusiausvyros ir užimtumo modelio. Vėliau, 
remiantis L. Calfmorso darbais, buvo parengta nemažai EBPO tyrimų, 
skirtų ADRP problematikai (Calmfors 1994; Making labour… 1995).

Ypatingą ADRP tyrinėjimų dalį užima šių priemonių efektyvumo 
vertinimo studijos. Akivaizdu, kad vertinimo poreikis kyla iš būtinybės 
nustatyti priemonių finansavimo tikslingumą, atsižvelgiant į jų teikiamą 
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naudą. Dažniausiai vertintojai remiasi sąnaudų ir naudos analizės logika. 
Taip pat labai svarbios šių tyrimų dvi sąlygiškos vertinimo kryptys – eko-
nominio efektyvumo vertinimas ir socialinio efektyvumo vertinimas.

Mokslinės literatūros, skirtos ADRP priemonių poveikio užimtumo 
vertinimo tematikai, yra daug. Atliekant šias studijas nemažai tyrėjų re-
miasi mikroekonominio vertinimo principais (dažnai taiko mikroeko-
nometrines vertinimo technikas), pagal kuriuos siekia nustatyti dalyva-
vimo aktyviose priemonėse įtaką individų situacijai darbo rinkoje. Nors 
studijos, kuriose analizuojami duomenys apie aktyvinimo priemonėse 
dalyvaujančius asmenis, ADRP tematikoje vyrauja, mikroekonominiu 
požiūriu pagrįsti ADRP priemonių vertinimai neretai sulaukia kritikos – 
teigiama, kad tokiu būdu ignoruojama įtaka asmenims ir grupėms, kurios 
nedalyvauja ADRP priemonėse (Hujer et al. 2002).

Kiti mokslininkai pasirenka makroekonominius vertinimo modelius 
siekdami nustatyti realų ADRP priemonių poveikį (net effect) ekonomi-
kos situacijai apskritai (pvz., nustatant jų įtaką gyventojų aktyvumui, už-
imtumui, nedarbui). Paminėtini šie tyrėjai: C. Altavilla ir F. E. Caroleo 
(2006), R. Hujeris, U. Blienas, M. Caliendo ir Ch. Zeissas (2002), A. Fors-
lundas, B. A. Kruegeris (1994), L. W. Egbertas ir kt. (2003).

Makroekonominis vertinimas susijęs su šių ADRP priemonių šalutinių 
poveikių vertinimu: natūralios paklausos (angl. dead-weight), pakeitimo 
(angl. substitution) ir išstūmimo (angl. replacement)7. Jų nustatymo klau-
simas yra problemiškas, dėl to būtina labai kruopščiai pasirinkti vertini-
mo instrumentus. Šiai problemai spręsti buvo skirtas D. C. Maré darbas 
(2005). Jame apžvelgiami netiesioginiai arba šalutiniai ADRP priemonių 
poveikiai ir susitelkiama ties klausimu, kokie būdai yra tinkamiausi įver-
tinti šių efektų stiprumą. Autorius dėl ADRP priemonių vertinimo už-
imtumo politikos analitikams pateikia bendrus pasiūlymus (Maré 2005).

7 Natūralios paklausos (angl. dead-weight) efektas pasireiškia, kai dalyvavimas rėmimo priemonėje 
neduoda teigiamų rezultatų užimtumo aspektu, t. y. priemonių dalyviai įsidarbintų net jei priemo-
nė neegzistuotų.

 Pakeitimo (angl. substitution) efektas – kai priemonės dalyvis užima kito darbuotojo, kurio užimtu-
mas nėra remiamas, vietą.

 Išstūmimo (angl. replacement) efektas pasireiškia, kai įmonės, įdarbinančios priemonių dalyvius ir 
taip mažinančios savo veiklos sąnaudas, savo konkurentus išstumia iš rinkos.
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Kaip rodo empiriniai tyrimai, ADRP priemonės turi gana nedaug įta-
kos makroekonominiams procesams (užimtumui didinti, nedarbui ma-
žinti), tačiau jos vis plačiau naudojamos kaip integruota socialinės apsau-
gos politikos dalis (dažniau „darbo užtikrinama gerovė“8 arba „gerovė 
mainais už užimtumą“ (angl. welfare-to-work)9 koncepcijų ribose).

Kai kurie tyrėjai bando sujungti mikroekonominius ir makroekono-
minius požiūrius, pvz., R. Hujeris ir M. Caliendo (2000), taip pat L. Calm-
forsas, A. Forslundas ir M. Hemströmas (2002). Vieno (mikroekonominio 
arba makroekonominio) požiūrio laikymasis vertinant skirtingas ADRP 
priemones neišvengiamai daro netinkamas vienas ar kitas priemones, ku-
rias galima suskirstyti į dvi grupes  – pakankamai veiksmingas ir nepa-
kankamai veiksmingas. Paprastai pastarųjų priemonių egzistavimas būna 
pasmerktas, tačiau taip pat pripažįstama, kad ADRP priemonės vis dėlto 
reikalauja atitinkamų valstybės investicijų.

Ne visi tyrėjai savo analizės objektu pasirenka iš karto keletą ADRP 
priemonių – dažnai nagrinėjamos atskiros programos. Ko gero, pati po-
puliariausia tarp mokslininkų, besidominčių ADRP problematika, yra 
profesinio mokymo priemonė. Tai R. Hujeris ir kt. (1999), F. Krausas ir kt. 
(1999), H. Regneris (2002), O. Raaumas ir H. Torpas (2002), K. Walshas 
ir J. D. Passonsas (2004), kiti autoriai, rašantys apie bedarbių dalyvavimą 
profesiniame mokymo procese. Daug dėmesio subsidijuojamam užimtu-
mui skiria L. W. Egbertas ir kt. (2002), Ch. J. O’Leary (1998), B. Sianesi 
(2001), M. Eichleris, M. Lecheris (1999) ir kiti. 

Nemaža dalis ADRP analizuojančių studijų skirta šių priemonių po-
veikiui atskiroms darbo rinkoje pažeidžiamų asmenų grupėms: neįgalie-
siems (Who returns... 2002), moterims (Bergemann, Van den Berg 2007), 
jaunimui (Layard 2001). Priemonių pritaikomumo atskirų gyventojų gru-
pių poreikiams ir jų efektyvumo klausimus nagrinėja E. Dahlis ir T. Lo-
rentzenas (2005). Savo darbe jie tyrinėja, ar tos pačios priemonės (minėto 
tyrimo atveju – užimtumo rėmimo ir profesinio mokymo priemonės) taip 

8 Darbo užtikrinama gerovė (angl. workfare) – alternatyva gerovės (angl. welfare) sistemai, kai socia-
linių išmokų gavėjai turi prisiimti tam tikrus įsipareigojimus, kad galėtų toliau gauti jiems priklau-
sančias išmokas.

9 Gerovė mainais už užimtumą (angl. welfare-to-work) – JAV gimusi koncepcija, skirta grąžinti vie-
nišus tėvus prie užimtumo, siekiant atpratinti juos nuo gyvenimo iš socialinių išmokų.
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pat veikia įvairias tikslines grupes. Pagrindinį ADRP poveikio vertinimo 
kriterijų jie pasirinko individų gaunamas pajamas rėmimo priemonėms 
pasibaigus.

L. Calmforsas, J. P. Martinas, J. Kluve ir kiti tyrėjai atliktuose darbuose 
nurodo, kad tik kryptingas ir gerai pamatuotas ADRP taikymas griežtai 
apibrėžtoms gyventojų grupėms gali atnešti teigiamų rezultatų (Calmfors 
1994; 1995; Calmfors, Skedinger 1995; Martin 1998; Kluve 2006). ADRP 
priemonių efektyvumas priklauso nuo jų dizaino – kuo labiau programos 
pritaikytos konkrečių žmonių poreikiams, tuo didesnis jų efektyvumas.

Tyrimų, atliktų ADRP tematika, spektras yra iš tiesų platus. Pavyzdžiui, 
B. H. Casey ir M. Goldas (2005) analizuoja jau ne pačias priemones, o po-
žiūrį į jų arba jų elementų galimą perkėlimą iš vienos šalies į kitą. Pasau-
lio banko užsakymu atliktos ADRP priemonių vertinimo studijos autoriai 
(Betcherman, Olivas 2004) kelia prieštaringą klausimą – ar galima pasiti-
kėti ADRP priemonių taikymu. Dažniausias tyrėjų argumentas, palaikantis 
ADRP, yra nedarbo ir skurdo mažinimas. Pagrindinis argumentas, nukreip-
tas prieš ADRP, – valstybės pinigų švaistymas ir menkai pastebimas teigia-
mas poveikis, kuris pasiekiamas kitų dirbančių asmenų sąskaita.

Didėjant ADRP priemonių taikymo mastams, jų efektyvumo studijų 
skaičius taip pat gausėja. Dauguma atliktų studijų pirmiausia siekia pa-
grįsti ADRP taikymo racionalumą, nes taip akcentuojamas jų ekonomi-
nis efektyvumas. Tačiau reikia pastebėti, kad socialinės ADRP priemonių 
naudos aspektas vienaip ar kitaip (daugiau ar mažiau) iškeliamas faktiš-
kai visų tyrėjų, nors daugeliu atvejų socialinio poveikio vertinimas nėra 
pagrindinis tyrimo uždavinys. Tyrėjai, atliekantys socialinį ekonominį 
ADRP priemonių vertinimą, dažnai naudoja tik vieną iš socialinio efekty-
vumo kriterijų – priemonių dalyvio užimtumo statusą priemonei pasibai-
gus. Tiesa, vis dažniau keliamas klausimas, kaip dalyvavimas ADRP prie-
monėse paveikia ilgalaikes bedarbių perspektyvas darbo rinkoje, tačiau 
šia tematika atliktų išsamių ir kompleksinių studijų kol kas yra nedaug. 
Nagrinėjant ADRP priemonių efektyvumą, taip pat atsižvelgiama į bendrą 
šalies ar regiono ekonominę situaciją, apibrėžiami nagrinėjamo laikotar-
pio darbo rinkos ypatumai.

Tyrėjai, stengdamiesi apibendrinti įvairių šalių patirtį, siekė palyginti 
skirtingas ADRP priemones, taip pat buvo atlikta keletas bandymų išskir-
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ti pačias efektyviausias priemones. H. Lehmanno (1995) atlikta studija 
buvo nukreipta EBPO ir kai kurių pereinamosios ekonomikos šalių (Če-
kijos, Vengrijos ir Lenkijos) situacijos analizei. Buvo siekiama nustatyti, 
kokios ADRP priemonės yra efektyviausios. Autorius priėjo išvadą, kad 
taikomos priemonės tik nereikšmingai prisideda prie nedarbo mažinimo. 
Atsižvelgdamas į nepalankią XX a. pabaigos nagrinėjamų šalių ekonomi-
nę situaciją, jis geriausiai vertino profesinio mokymo ir perkvalifikavimo 
priemones, nukreiptas į privataus sektoriaus poreikių darbo jėgai tenkini-
mą. Būtent taip autorius pabrėžė konteksto svarbą.

H. Lehmannas (1995) pažymi, kad ypatingų sunkumų darbo rinkoje 
turinčių asmenų įtraukimas į dalyvavimą ADRP taip pat būtinas, tačiau 
ne tiek dėl priemonių efektyvumo, kiek įgyvendinant teisingumo prin-
cipą. Taigi, pripažįstama ADRP priemonių socialinio efektyvumo svarba 
pagal reikšmingumą jokiu būdu nenusileidžia priemonių veiksmingumo 
kriterijaus įgyvendinimo būtinybei (Lehmann 1995).

Iš kitų vertinimo tyrimų išsiskiria M. Lechnerio ir S. Wiehlerio atliktas 
darbas (2005), kuriame autoriai siekia nustatyti, ar ADRP priemonių eiliš-
kumas turi reikšmės, siekiant, kad dalyvių situacija darbo rinkoje gerėtų. 
Nors tyrimas buvo atliktas Austrijoje, reikia manyti, kad gauti rezultatai 
yra aktualūs ir kitoms šalims. Nustatyta, kad aktyvios darbo paieškos prie-
monės teikia daugiau naudos, jeigu jos taikomos prieš dalyvavimą profe-
sinio mokymo procese; geresnių rezultatų pasiekiama, jei darbo ieškantis 
asmuo keletą kartų dalyvauja kvalifikacijos kėlimo arba persikvalifikavi-
mo priemonėse; ADRP priemonių poveikis tuo mažesnis, kuo vėliau jos 
pradedamos taikyti darbo neturinčiam asmeniui (Lechner, Wiehler 2005).

Panašaus pobūdžio tyrimai pradėti atlikti ir Lietuvoje. 2008 m. Dar-
bo ir socialinių tyrimų instituto (DSTI) atliktas tyrimas (Okunevičiūtė 
Neverauskienė et al. 2008) parodė, kad profesinio mokymo kursus bai-
gusiems asmenims pavyksta geriau įsidarbinti, jeigu vėliau jie dalyvauja 
remiamo užimtumo priemonėse. Tačiau 2007 DSTI atlikta ADRP dalyvių 
apklausa (Okunevičiūtė Neverauskienė et al. 2007) parodė, kad pakarto-
tinis dalyvavimas subsidijuojamo užimtumo priemonėse (ypač viešųjų 
darbų) neskatina bedarbių sugrįžti į atvirą darbo rinką.

Didėjant ADRP priemonių vertinimo studijų skaičiui, iškilo būtiny-
bė apibendrinti sukauptas žinias. Iš tokių metatyrimų reikėtų išskirti ir 
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J. P. Martino ir D. Grubbo darbą (2001), skirtą patirčiai apžvelgti EBPO 
šalių įgyvendinant ADRP priemones. Tyrėjai kelia labai kompleksišką 
klausimą: koks galimas ADRP priemonių indėlis įveikiant aukštą ir ilgai 
trunkantį nedarbą. Siekdami į jį atsakyti, autoriai analizuoja EBPO šaly-
se atliktų ADRP vertinti skirtų tyrimų rezultatus. Nagrinėdami skirtingų 
šalių patirtį, jie bando nustatyti aktyvių priemonių poveikį skirtingoms 
tikslinėms grupėms. Analizė apima studijas, atliktas iki 2000 metų; didelę 
dalį jų sudaro JAV ir Kanadoje (šalyse, kuriose susiformavusios ilgalaikės 
vertinimo tradicijos) atlikti tyrimai. Taip pat aptariamas aktyvių ir pasy-
vių darbo rinkos politikos priemonių santykio klausimas.

Padaryta analizė leidžia autoriams išskirti du pagrindinius ADRP 
priemonių vertinimo studijų tipus. Pirmojo tipo studijos nukreiptos į 
priemonių įtakos, kuri pirmiausia išreiškiama vertinant individo materi-
alinės ir užimtumo padėties pasikeitimą programai pasibaigus. Antrajam 
tipui priskirtos vertinimo studijos, orientuotos į programų realųjį poveikį 
(angl. net-effect) agreguotam užimtumui ir nedarbui. Pirmiausia siekiama 
nustatyti anksčiau pristatytus šalutinius poveikius (natūralios paklausos, 
pakeitimo ir išstūmimo).

Reikia pasakyti, kad analizės išvados nėra labai palankios ADRP prie-
monių atžvilgiu, tačiau autoriai pateikia keletą sėkmingo taikymo pavyz-
džių (pirmiausia kalbama apie pagalbą ieškant darbo, darbo užmokesčio 
subsidijavimą privačiame sektoriuje ir darbo rinkos profesinį mokymą). 
J. P. Martinas ir D. Grubbas akcentuoja, kad ADRP priemonės pačios sa-
vaime nėra stebuklinga priemonė nedarbui mažinti, tačiau kartu su kito-
mis priemonėmis jos gali būti efektyvus įrankis grąžinant nedirbančius 
asmenis prie užimtumo.

Ko gero, fundamentaliausias darbas, atliktas ADRP priemonių verti-
nimo srityje, yra J. Kluve’ui vadovaujant įgyvendintas šių priemonių efek-
tyvumo tyrimas. Šiame darbe apibendrinta Europos Sąjungos šalių narių 
patirtis įgyvendinant aktyvias darbo rinkos politikos priemones. Pasitel-
kiant metaanalizės metodą autoriai nustatė, kad ADRP priemonių efekty-
vumą lemia tokie veiksniai, kaip darbo rinkos institucijos ar verslo ciklai, 
ypač programos tipas. Tyrimo rezultatai rodo, kad tiesioginio įdarbini-
mo viešajame sektoriuje priemonės dažniausiai yra nuostolingos, o darbo 
užmokesčio subsidijos ir priemonės, veikiančios „skatinimo ir sankcijų“ 
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principu, yra efektyvios didinant dalyvių galimybes įsidarbinti rėmimo 
priemonei pasibaigus (Kluve 2005).

Pastaruoju metu vis dažniau ADRP priemonės nagrinėjamos aktyvios 
įterpties (active inclusion) koncepcijos kontekste kartu su gyventojų so-
cialinės apsaugos priemonėmis. Tyrėjai ieško būdų, kaip susieti aktyvias 
užimtumo priemones su minimalių pajamų užtikrinimu. Išskiriamos ir 
kitos ADRP tyrinėjimų kryptys – ieškoma sąsajų tarp užimtumo ir socia-
linių paslaugų, siekiant kuo daugiau žmonių įtraukti į darbo rinką.

Vienas iš neseniai atliktų darbų ADRP sąlyčio su socialinės apsaugos 
politikos priemonėmis tematika yra 2004 m. Europos Komisijos užsaky-
tas išmokų sistemų ir jų sąveikos su aktyvios darbo rinkos politikos prie-
monėmis tyrimas (Peters et al. 2004). Ši fundamentali studija apibendrina 
15 senųjų ES šalių narių patirtį, derinant aktyvias ir pasyvias priemones. 
Pagrindiniai tyrėjų keliami klausimai yra šie: mokesčių ir išmokų sistemos 
sąsajos su ADRP priemonėmis, išmokomis dirbantiems asmenims (angl. 
in-work benefits) ir aktyvaus senėjimo (angl. active ageing) priemonėmis, 
jų ryšys su darbingo amžiaus žmonių situacija darbo rinkoje; pasyvių (šio 
tyrimo kontekste socialinės paramos išmokos, įvairūs mokesčių mecha-
nizmai ir kt. priemonės tapatinamos su pasyviomis priemonėmis) ir ak-
tyvių priemonių dalyvių skaičiaus kaita, jų charakteristikų pokyčiai; pa-
grindiniai įvairių šalių išmokų sistemų bruožai, stiprybės ir silpnybės atsi-
žvelgiant į ADRP įgyvendinimą, ypač atkreipiant dėmesį į tai, ar pasyvios 
schemos skatina darbo paieškas (arba bent nesudaro tam kliūčių), didina 
galimybę įsidarbinti ar dalyvauti aktyviose priemonėse. Daug dėmesio 
šiame darbe taip pat skiriama pokyčiams, įvykusiems tiriamosiose šalyse 
nuo pasyvių schemų pereinant prie aktyvių, kartu įvertinant šių pokyčių 
įtaką (ar potencialią įtaką) užimtumo ir nedarbo situacijai šalyje, tikslinių 
grupių situacijai darbo rinkoje ir kt. Tiriant šiuos klausimus pagrindinis 
dėmesys skiriamas dviejų tipų perėjimams (angl. transitions): nuo nedar-
bo – prie užimtumo ir nuo užimtumo – į pensiją.

Mokslinės literatūros ADRP tematika apžvalga leidžia daryti išvadą, kad 
dažniausiai šia problematika domisi ekonomikos specialistai. Yra dvi vyrau-
jančios analizės kryptys – vieni mokslininkai siekia nustatyti ADRP įtaką 
makrolygio procesams (jų įtaką užimtumui, nedarbui, darbo jėgos paklau-
sos ir pasiūlos pusiausvyrai ir kt.), kiti, pasirinkdami mikroekonometrinius 
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analizės modelius, siekia nustatyti šių priemonių įtaką individų padėčiai 
darbo rinkoje (perėjimai nuo nedarbo arba nuo ekonominio neaktyvumo 
prie užimtumo, bedarbių materialinės padėties pokyčiai ir kt.). Tyrimai, at-
likti mikroanalizės lygmeniu, rodo, kad priemonių dalyvių įsidarbinimas 
arba neįsidarbinimas laikomas svarbiausiu vertinimo kriterijumi. Kiti prie-
monių poveikio aspektai yra mažiau nagrinėjami.

Taip pat svarbu, kad dauguma tyrimų siekiama nustatyti ekonominį 
ADRP priemonių efektyvumą, tokiu būdu norint suteikti pagrindą po-
litiniams sprendimams dėl šių priemonių įgyvendinimo ir finansavimo 
tikslingumo. Tyrimų, kai vertinamas išimtinai socialinis ADRP priemo-
nių poveikis, nėra daug. Paprastai socialinį efektyvumą tyrėjai apibrėžia 
pagal užimtumo rodiklių gerėjimą.

Europos Komisijos užsakyti tyrimai (Employment in Europe 2006), ku-
riuose apibendrinama skirtingų šalių ir laikotarpių ADRP įgyvendinimo 
patirtis, atskleidžia šias nagrinėjamų priemonių raidos tendencijas:

– nuo tradicinių į darbo jėgos paklausą orientuotų užimtumo subsidi-
javimo ir kitų darbo vietų kūrimo schemų pereinama prie į pasiūlą 
orientuotų mechanizmų, nukreiptų į žmogiškųjų išteklių plėtrą ir 
profesinį orientavimą;

– taikant į darbo jėgos paklausą nukreiptas priemones, daugiau dėme-
sio skiriama netiesioginėms priemonėms (pvz., subsidijoms ir finan-
siniams skatinimams, tokiems kaip išmokos dirbantiems asmenims 
(angl. in-work benefits) ar dalies bedarbiui priklausančios nedarbo 
išmokos skyrimas jį įdarbinusiam darbdaviui, mokančiam už dar-
bą rinkos kainomis) negu masinėms tiesioginio darbo vietų kūrimo 
schemoms;

– daugiau dėmesio skiriama įprastinėms į darbo jėgos pasiūlą orientuo-
toms priemonėms (tokioms kaip profesinis orientavimas, konsultavi-
mas, pagalba ieškant darbo ir individualių įsidarbinimo planų taiky-
mas). Didėjant skepticizmui dėl ADRP priemonių makroekonominio 
efektyvumo ir brangumo, nutolstama nuo ne itin tikslingai nukreipto 
profesinio mokymo ar ilgalaikių bedarbių perkvalifikavimo;

– pereinama prie labiau suplanuotų ir individualizuotų priemonių, 
nukreiptų ir į darbo jėgos paklausą, ir į pasiūlą, nes tapo akivaizdu, 
kad visiems bendrai taikomos schemos yra mažai veiksmingos;



471. DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONĖS: SAMPRATA, RAIDA IR FUNKCIJOS

– didėja susidomėjimas priemonėmis, kurios pagrįstos decentralizavi-
mu, t. y. sprendimo priėmimo galių perdavimu vietiniam lygmeniui, 
naujų partnerių pritraukimu, susitelkimu į naujas bendruomenišku-
mu pagrįstas iniciatyvas ir partnerystes;

– stiprėja pastangos taikyti integralų požiūrį, sujungiant profesinį mo-
kymą su darbine praktika, plečiant intervencijos lauką tiek priemo-
nių, tiek laiko prasme, taip siekiant gauti ilgiau trunkančią ir didesnę 
įtaką darbo rinkai;

– kai kuriose šalyse stebimas padidėjęs dėmesys „sutarties“ principui 
arba individo ir valstybės tarpusavio sąveikai. Aktyvesnės priemo-
nės, viena vertus, numato valstybės pareigą suteikti ieškantiems dar-
bo galimybių, kita vertus – paties individo atsakomybę šiomis gali-
mybėmis pasinaudoti;

– siekiant efektyviau kovoti su nedarbu ir socialine atskirtimi, stebi-
mas didėjantis susidomėjimas ankstyvu individo problemos identi-
fikavimu ir pagalbos profiliavimu (Lonnroth 2000: 180).

Didžiausią įdirbį analizuojant atskiras ADRP priemones Lietuvoje turi 
Darbo ir socialinių tyrimų institutas. Nors ADRP taikymo istorija mūsų 
šalyje jau siekia beveik dvidešimt metų (o kai kurios priemonės, pvz., 
viešieji darbai, buvo aktyviai naudojami ir tarpukario Lietuvoje (Pocius 
2000), priemonių raida beveik nebuvo moksliškai analizuojama. Darbo 
ir socialinių tyrimų instituto tyrimai ADRP tematika dažniausiai liečia 
atskiras priemones arba priemonių dalį (pvz., gali būti analizuojamas tik 
remiamas įdarbinimas arba nagrinėjamos kelios darbo rinkos profesinio 
mokymo programos ir pan.). Dažniausiai mokslininkų, nagrinėjančių ša-
lyje vykstančius darbo rinkos procesus, darbuose šios priemonės nagri-
nėjamos kaip bendros šalies užimtumo politikos dalis (neretai Europos 
užimtumo strateginių nuostatų įgyvendinimo kontekste).

Apie aktyvią darbo rinkos politiką, kaip socialinės politikos dalį, 
Lietuvoje rašė A. Guogis. Remdamasis užsienio autoriais (G. Espring 
Andersenu, D. Gallie’u ir S. Paugamu) jis rašo apie XXI amžiaus pra-
džioje diskusijų centre atsiradusias prevencines ir aktyvias socialinės ap-
saugos priemones, kai ypač pabrėžiamas ir darbo rinkos vaidmuo. Taip 
pat A. Guogis pažymi, kad „arčiausiai socialinės politikos problemati-
kos ir metodologiškai labiausiai pateisinamas yra aktyvios darbo rinkos 
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problematikos įtraukimas į socialinės politikos modeliavimą“ (Guogis 
2006).

Atskiros Lietuvoje įgyvendinamos ADRP priemonės sistemiškai pra-
dėtos nagrinėti neseniai. Didžiąją dalį tokio pobūdžio darbų atliko Dar-
bo ir socialinių tyrimų instituto (DSTI) mokslininkai  – B. Gruževskis, 
L. Okunevičiūtė Neverauskienė, A. Pocius, B. Čėsnaitė, A. Kabaila, A. 
Šileika, D. Andriušaitienė, J. Moskvina. Bendradarbiaujant su Lietuvos 
darbo birža ir Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba atskirų aktyvių 
priemonių vertinimo studijos DSTI atliekamos nuo 2000 metų: aktyvios 
darbo rinkos politikos priemonių efektyvumo tyrimas (2007); bedarbių ir 
asmenų, įspėtų apie atleidimą, profesinio rengimo plėtra; mokymo pas-
laugų efektyvumo įvertinimas (2006); bedarbių užimtumo rėmimas; už-
imtumo rėmimo programų efektyvumo įvertinimas (2006); bedarbių pro-
fesinio mokymo naudos tyrimas, įvertinant mokymo programų vykdymo 
efektyvumą ir praktinio mokymo kokybę (2006); profesinio mokymo 
naudos tyrimas, skelbiant įsidarbinimo po mokymo per 90 dienų rezul-
tatus (2005); darbo rinkos profesinio mokymo socialinio ir ekonominio 
efektyvumo tyrimas (2004); vietinių užimtumo iniciatyvų socialinio eko-
nominio efektyvumo tyrimas (2002); užimtumo ir darbo rinkos politi-
kos priemonių tobulinimas nacionaliniu ir savivaldybių lygmeniu (2002); 
profesinis mokymas ir aktyvinimo priemonės darbo rinkoje (2000); be-
darbių ir darbuotojų, įspėtų apie atleidimą iš darbo, profesinio mokymo 
plėtojimas Lietuvoje 1991–2000 metais (2000). Anksčiau minėti darbai, 
pirmiausia pasižymintys ADRP priemonių vertinimo paskirtimi, yra nu-
kreipti ir į ekonominio, ir į socialinio aktyvių priemonių poveikio nusta-
tymą. Iš visų ADRP problematikai skirtų tyrimų išsiskiria darbo rinkos 
profesinio mokymo efektyvumo vertinimo darbai, turintys savo specifiką. 

1.3.3. Skirtingų aktyvios darbo rinkos politikos priemonių 
poveikis įvairioms bedarbių grupėms

Nors ADRP poveikio vertinimas skirtingoms bedarbių grupėms nėra la-
bai plačiai atskleistas ir užsienio, ir mūsų šalies mokslininkų, surinkus 
turimus duomenis galima teigti, kad rezultatai gali rodyti tiek teigiamus, 
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tiek neigiamus pokyčius priemonių dalyvių situacijoje. Yra duomenų, 
kad darbo rinkos profesinis mokymas gali neigiamai veikti jaunų žmonių 
perspektyvas darbo rinkoje, bet turėti pozityvią įtaką grąžinant vyresnio 
amžiaus asmenis prie užimtumo. Taip pat galima teigti, kad moterys su-
geba geriau pasinaudoti priemonių teikiamomis galimybėmis.

Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad ADRP labiau padeda darbo rinkoje 
pažeidžiamų asmenų grupių atstovams, negu tiems, kurie darbo rinkoje 
turi gana gerų perspektyvų (De Koning 2005). Šis teiginys pasitvirtino ir 
Lietuvos atveju, kai bedarbiai, kurių įsidarbinimo galimybės buvo ypač 
pesimistiškai vertinamos – neįgalieji, vyresnio amžiaus asmenys – parodė 
gerus įsidarbinimo po dalyvavimo ADPR rezultatus (plačiau apie tai – tre-
čiojoje dalyje).

Apskritai skirtingų ADRP vertinimai rodo, kad minėtų priemonių po-
veikis skiriasi. Šie skirtumai priklauso nuo priemonių dalyvių charakte-
ristikų, jų nedarbo laiko ir buvusios patirties darbo rinkoje, ekonomikos 
ciklo ir kitų veiksnių. Skirtingų ADRP priemonių analizė rodo skirtingus 
poveikio rezultatus šiose priemonėse dalyvaujantiems asmenims. Toliau, 
remiantis užsienio autorių tyrimų apžvalga, apibendrinta, kokią įtaką, sie-
kiant pagerinti skirtingoms tikslinėms grupėms priklausančių bedarbių 
situaciją darbo rinkoje, turi ADRP priemonės10. 

Subsidijos darbdaviams
Subsidijuojamo užimtumo priemones užsienio autoriai dažnai vertina 

labai prieštaringai, todėl negalima daryti vienareikšmiškų išvadų dėl šios 
priemonės įtakos bedarbių socialinei integracijai. Tikėtina, kad priešta-
ringus rezultatus lėmė pasirinkti kiti vertinimo būdai ir veiksniai. Be to, 
subsidijuojamas užimtumas dažnai turi šalutinių poveikių (ypač substitu-
cijos), ir tai priverčia atidžiau vertinti šios priemonės įtaką.

Jungtinėje Karalystėje ir Nyderlanduose atlikti tyrimai parodė, kad la-
biausiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms (pavyzdžiui, ilgalaikiams 
bedarbiams, nedirbantiems ilgiau kaip dvejus metus), kurioms kitos prie-
monės yra neefektyvios, subsidijos gali padėti grįžti į darbo rinką. Taip 

10 ADRP poveikis apibendrintas remiantis šių autorių darbais: Meageris ir Evansas (1998); Hujeris ir Ca-
liendo (2000), Martinas ir Grubbas (2001), Calmforsas, Forslundas ir Hemstrom (2002), Kluve (2005).
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pat subsidijos pakeičia neigiamas darbdavių nuostatas ilgalaikių bedarbių 
atžvilgiu ir skatina juos įdarbinti, apmokant dalį jo darbo vietai reikalingų 
išlaidų. Jungtinėje Karalystėje atlikti tyrimai rodo, kad šios subsidijos pa-
traukliausios smulkiosioms ir vidutinėms įmonėms. 

Mokslinėje literatūroje taip pat pažymima, kad skirtingi tų pačių prie-
monių įgyvendintojai taip pat gali veikti rezultatus. Taigi, tinkamai įgy-
vendinamos priemonės vietiniu lygmeniu yra labai svarbios būsimiems 
rezultatams.

Darbo vietų kūrimo priemonės
Priemonių, skirtų naujoms darbo vietoms steigti, tikslas įvardijamas 

kaip pagalbos teikimas ieškantiems darbo asmenims, siekiantiems įsi-
tvirtinti darbo rinkoje. Tokio pobūdžio programų dalyviai įgyja darbinės 
patirties (prireikus kai kur ir mokomi), pirmą kartą pradeda dirbti ar po 
pertraukos sugrįžta prie užimtumo.

Darbo vietų kūrimo priemonių vertinimo išvados yra labai įvairios. 
Viena vertus, daugelyje šalių rezultatai buvo vertinami gana pesimistiškai, 
stebimas mažas (ar beveik nulinis) ilgalaikis poveikis siekiant tolesnio da-
lyvių įsidarbinimo ar kitų galimybių. Kita vertus, atlikus tyrimus tokiose 
šalyse, kaip Austrija, Airija ir Nyderlandai, gauta teigiamų rezultatų.

Sunku išskirti veiksnius, lemiančius sėkmingus darbo vietų kūrimo re-
zultatus, tačiau remiantis įvairiomis vertinimo studijomis, galima teigti, 
kad sėkmė priklauso nuo:

– masto, kuriuo remiantis įgyta darbinė patirtis atitinka realią darbo 
aplinką, t. y. kuo darbinė patirtis pagal darbo sąlygas ir aplinką pana-
šesnė į realią, tuo efektyvesni bus jos rezultatai;

– ar dalyviai įgyja tik darbinės patirties, ar į ją įtrauktos ir kitos pa-
ramos formos, didinančios priemonės veiksmingumą: pvz., darbo 
vietų kūrimo priemonės derinamos su dalyvių mokymais arba soci-
alinių ir šeimos problemų sprendimo ir / ar pagrindinio išsilavinimo 
teikimo priemonėmis. 

Taigi galima teigti, kad mažesnės apimties darbo vietų kūrimo pro-
gramomis, orientuotomis į labiausiai pažeidžiamas visuomenės grupes, 
pasiekiama geriausių rezultatų ir jos gali būti finansiškai naudingesnės nei 
tradicinės didelės apimties programos.
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Profesinio mokymo priemonės 
Įvairiose vertinimo studijose teigiama, kad darbo rinkos bedarbių pro-

fesinio mokymo ir perkvalifikavimo programos nepateisina joms keliamų 
lūkesčių. Šių programų poveikis dalyvių užimtumo ar uždarbio galimy-
bėms dažnai būna gana menkas (taip pat ir tokiose šalyse, kaip Vokietija 
ar Danija, kuriose bedarbių mokymų apimtys ir kokybė yra aukšto lygio).

Švedijoje, turinčioje didelį vertinimo studijų kiekį, kai darbo rinkos 
mokymo programų efektyvumas vertinamas gana pesimistiškai, nepai-
sant to, kelios studijos parodė ypač teigiamą programų poveikį. Kai kurio-
se kitose šalyse (Olandijoje, Austrijoje ir Airijoje) taip pat pastebimas tei-
giamas programų poveikis dalyvių galimybėms įsidarbinti ir pažymima, 
kad mažesnių apimčių į tam tikrą pažeidžiamų asmenų grupę (pvz., mo-
teris, jaunimą) ar įgūdžių grupę bei profesiją orientuotomis programomis 
dažnai pasiekiama geresnių rezultatų nei didelės apimties programomis.

Profesinio mokymo priemonės ypač efektyvios reintegruojant moteris 
į darbo rinką po pertraukos arba įtraukiant išsilavinusius imigrantus į vie-
tos darbo rinką. Tačiau pastebima, kad ši priemonė duoda mažai naudos 
žemą kvalifikaciją turintiems asmenims.

Pastebėta, kad ilgalaikių bedarbių mokymai būna geresni, kai progra-
ma atitinka darbdavių keliamus reikalavimus ir ypač tada, kai kartu su 
mokymais įgyjama ir praktinės darbo patirties. Tačiau vertinant progra-
mų, kuriose mokymai derinami su darbine praktika, efektyvumą, sunku 
atskirti, kuri priemonė (mokymai ar darbinė patirtis) labiausiai paveikė 
bedarbių užimtumo galimybes. Negalima atmesti tikimybės, kad progra-
mos dalyviai įsidarbino ne dėl dalyvavimo mokymų programose, o dėl 
įgytos darbo patirties tapo patrauklesni darbdaviams ar tiesiog pasiliko 
dirbti įgiję praktikos priemonės metu suteiktoje darbo vietoje.

Savarankiško užimtumo priemonės
Priemonių, skatinančių bedarbius siekti savarankiško užimtumo ar 

pradėti verslą, efektyvumas daugelyje šalių yra plačiai įvertintas. Savaran-
kiško užimtumo skatinimo priemonės, remiantis užsienio autorių išvado-
mis, dažniausiai duoda teigiamų rezultatų, nors jų mastai būna nedideli. 
Dauguma šių priemonių nėra skirtos vien tik ilgalaikių bedarbių tikslinei 
grupei. 
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Remiantis savarankiško užimtumo priemonių vertinimais, galima iš-
skirti šiuos pagrindinius požymius:

– tarp šių priemonių dalyvių yra mažai labiausiai pažeidžiamų bedar-
bių grupių atstovų;

– šios darbo vietos ar savarankiškas verslas paprastai kuriami žemo pro-
duktyvumo lygio paslaugų sektoriuose, pasižyminčiuose mažu uždar-
biu, nedidelėmis išlikimo galimybėmis ir didele išstūmimo iš rinkos 
rizika. Tačiau pastebima, kad pradėtos savarankiškos veiklos sėkmę 
gali lemti ir subsidijos mokėjimas. Vienkartinė išmoka, skirta padeng-
ti pradines darbo vietos ar verslo kūrimo išlaidas, greičiausiai bus daug 
veiksmingesnė nei reguliarios išmokos per tam tikrą laiko tarpą.

Dėl palyginti mažų sąnaudų savarankiško užimtumo skatinimas išlie-
ka gana patraukli aktyvios darbo rinkos politikos priemonė, tačiau ji nėra 
efektyvi ilgalaikių bedarbių grąžinimo į darbo rinką atžvilgiu.

ADRP priemonių poveikis bedarbių situacijai darbo rinkoje skiriasi, 
priklausomai nuo tikslinės grupės, kuriai priemonės taikomos. Aktyvios 
priemonės tinkamesnės sunkumų darbo rinkoje turintiems asmenims. Be 
to, tokiu atveju mažiau pasireiškia šalutiniai poveikiai. Tačiau kartu pas-
tebima, kad labiau išsilavinę bedarbiai sugeba geriau pasinaudoti ADRP 
teikiamomis galimybėmis. Taip pat ADRP poveikis priklauso nuo prie-
monės masto – kuo tikslingiau sudaryta dalyvių grupė, tuo geresni įsidar-
binimo rezultatai.

Nepaisant gana didelio skaičiaus mikrolygmens studijų, skirtų bedar-
bių padėčiai po dalyvavimo ADRP priemonėse įvertinti, reikia pažymėti, 
kad tyrimų, kuriais būtų nuodugniau atskleistas šių priemonių poveikis 
bedarbių psichologinei būsenai, nėra daug. Siekiant įvertinti ADRP po-
veikį bedarbiams, pasirenkamos tokios kategorijos kaip įsidarbinimo ga-
limybių pokyčiai, taip pat daug dėmesio skiriama perėjimui nuo naudo-
jimosi socialinės apsaugos priemonėmis prie užimtumo (angl. welfare to 
work transition). Taip pat daugelis darbų skirta trumpalaikiam poveikiui 
įvertinti, kuris nevisiškai parodo bedarbių socialinės integracijos laipsnį 
pasibaigus priemonės laikui.
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1.3.4. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įtaka 
makroekonominiams procesams

Teorinėje plotmėje darbo rinkos politika grindžiama tuo, kad darbo rin-
ka funkcionuoja neefektyviai, o jos rezultatai socialiniu požiūriu laikomi 
netinkamais. Šis neefektyvumas pasireiškia tuo, kad realiame gyvenime 
tokie reiškiniai, kaip nedarbas ir per maža darbo jėgos paklausa, egzis-
tuoja vieni šalia kitų. Be to, visuminė darbo jėgos pasiūla paprastai yra 
didesnė negu visuminė paklausa. Taigi darbo rinka niekada nebūna ide-
ali ir nedarbo lygis turi tendenciją išlikti gana aukštas. Socialiniu požiū-
riu, nedarbo problema tapatinama su pajamų šaltinio netekimu. Ilgalaikį 
nedarbą galima įvardyti kaip labai varginančią ir sunkią problemą. Dar 
viena socialinė problema ta, kad nedarbo lygis tarp atskirų socialinių 
grupių yra skirtingas. Netgi per žemo visuminio nedarbo laikotarpį kai 
kurie individai ar atskiros socialinės grupės gali susidurti su trumpa-
laikiu ar ilgalaikiu nedarbu. De Koningas (2005) išvardija šias nedarbo 
priežastis:

– laisvos darbo vietos ir ieškantys darbo asmenys egzistuoja net ir san-
tykinai homogeninėse subrinkose, kai šalia laisvų darbo vietų yra ir 
nedarbas;

– darbo jėgos paklausos ir pasiūlos nesuderinamumas dėl ieškančių 
darbo asmenų kompetencijų ir darbdavių reikalaujamų įgūdžių ir 
gebėjimų neatitikimo;

– nepasitikėjimas bedarbių darbo našumu. Darbdaviai dažnai neno-
riai įdarbina bedarbius (ypač ilgalaikius), baimindamiesi, kad jų as-
meninės savybės (motyvacijos trūkumas, žemas darbo našumas) ir 
yra jų nedarbo priežastis. Taip pat gali pasitaikyti ir tokių specifinių 
situacijų, kai tam tikros asmenų grupės vidutinis darbo našumas 
yra žemesnis nei kitų grupių, todėl darbdaviai mano, kad kiekvieno 
tos grupės atstovo darbo produktyvumas yra žemesnis nei vidutinis 
(statistinė diskriminacija);

– nedarbas yra susijęs su rinkos ciklų kaita. Iš dalies priklausantis nuo 
ankščiau minėtų veiksnių ir institucijų, atsigavimo po išorinių su-
krėtimų procesas kartais gali būti lėtas, gana ilgą laikotarpį lydimas 
masinio ilgalaikio nedarbo (De Koning 2005).
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Šie veiksniai iš dalies rodo, kodėl atsiranda nedarbo reiškinys, kodėl 
nedarbas ir laisvos darbo vietos gali egzistuoti šalia ir tam tikros asmenų 
grupės su nedarbu susiduria dažniau nei kitos. Iš principo ADRP prie-
monės gali išspręsti šias problemas. Informavimas ir tarpininkavimas, 
mokymai ir tiesioginis darbo vietų kūrimas gali palengvinti darbdavio ir 
darbuotojo prisitaikymo procesą, sumažinti paklausos ir pasiūlos nesude-
rinamumą ir bendrą darbo vietų stygių. Taip pat laikinos subsidijos irgi 
gali paskatinti darbdavius samdyti bedarbius, dėl kurių darbo našumo jie 
abejoja. Gerinant bedarbių darbo įgūdžius ir teikiant informaciją darb-
daviams apie darbo ieškančius asmenis, aktyvios priemonės taip pat gali 
prisidėti prie atlyginimų lankstumo. Taigi, teoriškai aktyvios priemonės 
gali pagerinti darbo rinkos funkcionavimą, tačiau nėra garantijos, kad 
praktikoje šiomis priemonėmis bus pasiektas norimas poveikis.

Darbo rinkos politikos problemos, kurioms spręsti gali būti naudo-
jamos aktyvios darbo rinkos politikos priemonės, pateiktos 1.4 lentelėje 
(De Koning 2005).

Jau minėta, kad pirminiai DRP priemonių tikslai yra darbo jėgos 
paklausos ir pasiūlos pusiausvyros reguliavimas. Remiantis Calmforsu 
(1995), ADRP atlieka šias pagrindines funkcijas:

– bedarbių profesinės veiklos aktyvinimas;
– struktūrinių neatitikimų darbo rinkoje mažinimas;
– darbo jėgos našumo didinimas;
– užimtumo ir nedarbo mastų reguliavimas;
– bedarbių pasirengimo dalyvauti darbo rinkoje patikrinimas.
Anot R. Jackmano (1992), ADRP priemonės aktyvina „profesionalius“ 

bedarbius ir įtraukia juos į įvairaus pobūdžio programas. Dalyvaujant to-
kiose programose neleidžiama prarasti kvalifikacijos ir profesinių įgūdžių 
bei palaikomas profesinis aktyvumas. Taip pat palaikomas darbo jėgos, 
kurią galima panaudoti atsiradus laisvoms darbo vietoms, pasiūlos lygis. 
Efektyvios darbo jėgos pasiūlos palaikymas sukelia konkurenciją dėl dar-
bo vietų (Jackman 1992).

Dinamiškoje ekonomikoje nuolat atsiranda struktūrinių darbo jėgos 
paklausos ir pasiūlos neatitikimų, kurie pasireiškia profesijų, išsilavini-
mo, kvalifikacijos ir darbo bei gyvenamosios vietos lygmenimis. Viena 
iš ADRP priemonių funkcijų – šių neatitikimų mažinimas. Tam esminės 
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reikšmės turi profesinis mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas, tačiau ki-
tos nedarbo mažinimo priemonės taip pat svarbios. Kaip jau buvo minėta, 
selektyvus skirtingų jų formų taikymas, kuo tiksliau nukreiptas į numaty-
tas darbo jėgos grupes, gali didele dalimi prisidėti prie struktūrinių neati-
tikimų darbo rinkoje mažinimo. Ypatingą reikšmę taip pat turi ir priemo-
nės, skatinančios darbo jėgos teritorinį mobilumą.

Atsižvelgiant į naujus ekonominius ir socialinius iššūkius, ES užimtu-
mo strategijoje keliami nauji tikslai. Viena vertus, darbo jėgos paklausa 

1.4 lenlelė. Darbo rinkos problemos ir jų sprendimo būdai, pasitelkiant ADRP

Problema Problemos kilmė Atitinkama ADRP priemonė
Darbo jėgos 
paklausos 
ir pasiūlos 
neatitikimas

Netolygus informacijos 
pasiskirstymas

Informavimas,
konsultavimas,
tarpininkavimas

Darbo jėgos kokybės ir ūkio 
poreikių neatitikimas 

Profesinis mokymas

Našumo spąstai Socialinės išmokos ir 
minimalios išmokos viršija 
tam tikros kategorijos 
darbuotojų produktyvumą

Profesinis mokymas
Darbo užmokesčio 
subsidijos
Darbo vietų kūrimas

Nedarbo spąstai Skirtumas tarp darbo 
užmokesčio ir gaunamų 
socialinių išmokų neskatina 
užimtumo

Sankcijos, skatinimas, darbo 
paieškos stebėsena, „pirma 
darbas“ (angl. work-first) 
priemonės

Išskirtinai 
aukštas 
specifinių 
grupių nedarbo 
lygis 

Abejonės dėl specifinėms 
grupėms priklausančių 
asmenų motyvacijos dirbti ir 
darbo našumo
Prietarai ir diskriminacija
Kultūrų skirtumas
Našumo ir nedarbo spąstai 
labiau aktualūs kai kurioms 
gyventojų grupėms

Be kitų anksčiau minėtų 
priemonių: 
konsultavimas,
darbo užmokesčio 
subsidijos

Didelis 
nedarbas dėl 
ekonomikos 
nuosmukio

Lėti ekonomikos prisitaikymo 
tempai

Darbo vietų kūrimas
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pasižymi vis didėjančiu spaudimu rinktis lanksčias darbo vietas. Kita ver-
tus, analizuojant darbo jėgos pasiūlą tampa aišku, kad prisitaikymas prie 
naujų darbo rinkos reikalavimų yra procesas, trunkantis visą gyvenimą, 
todėl darbo rinkoje didėja būtinumas supaprastinti perėjimą iš vieno eta-
po į kitą (angl. transitions): keisti darbą, nuo nedarbo pereiti prie užimtu-
mo, nuo užimtumo prie nedarbo ar iš neaktyvaus ir vėl tapti aktyviam ir 
pan. Taip atsiranda būtinybė darbo rinkos lankstumą derinti su užimtumo 
garantijomis (flexicurity). ADRP priemonėms darbo rinkos lankstumo ir 
užimtumo saugumo aspektu, taip pat ir kitiems netiesioginiams darbo 
rinkos reguliavimo mechanizmams (mokesčių, lengvatų sistemoms, soci-
alinių išmokų schemoms) keliami nauji reikalavimai – palengvinti bedar-
bių perėjimą prie užimtumo. Taip pat šiomis priemonėmis siekiama už-
kirsti kelią, kad nuo užimtumo nebūtų pereita prie nedarbo (Peters 2007). 
Taigi ADRP priemonėms priskiriami nauji vaidmenys – darbo netekties 
prevencija ir įsidarbinimo gebėjimų stiprinimas.

Apibūdinant darbo rinkos lankstumo ir užimtumo saugumo (angl. 
flexicurity) tikslų įgyvendinimą, aktyvios darbo rinkos politikos priemo-
nėms priskiriamos tokios funkcijos:

– bedarbiams suteikti darbo rinkos poreikius atitinkančią kvalifikaciją;
– motyvuoti darbinę veiklą;
– teikti pagalbą sunkumų darbo rinkoje patiriantiems asmenims (ne-

turintiems galimybių pradėti darbinę veiklą tuoj pat) (Madsen 2004).
P. Madseno (2004) teigimu, pagrindinis ADRP tikslas yra palaikyti 

nuolatinius pokyčius: nuo nedarbo pereiti prie užimtumo tobulinant arba 
atnaujinant bedarbių įgūdžius. Būtent šis vaidmuo parodo užimtumo ga-
ranto elementą, pateiktą Danijos darbo rinkos lankstumo ir užimtumo 
saugumo modelyje (1.3 pav.).

Dar viena svarbi ADRP priemonių funkcija yra darbo jėgos didini-
mas, turintis lemiamą reikšmę šalies ekonomikos augimui. Ši funkcija 
pirmiausia pasiekiama per profesinį mokymą ir kvalifikacijos tobulini-
mą, o tai tiesiogiai didina dalyvaujančiųjų darbo našumą. Aišku, tam 
tikrą reikšmę turi ir kitos ADRP priemonės (būtent viešieji darbai, sub-
sidijuojamas darbas), nes jos mažina kvalifikacijos praradimo nedarbo 
atveju pasekmes. Tai pozityviai veikia darbo jėgos našumą (Calmfors, 
Skendinger 1995).
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1.3 pav. Aktyvių darbo rinkos politikos priemonių darbo rinkos  
lankstumo ir užimtumo saugumo modelis

ADRP priemonių įtakos užimtumo ir nedarbo mastams klausimas yra 
vienas iš labiausiai ginčytinų literatūroje, skirtoje darbo rinkos tematikai. 
Diskusijas sukelia ne akivaizdus pozityvus ADRP priemonių poveikis 
mažinant nedarbą ir didinant užimtumą (tiesa, trumpalaikio pobūdžio), 
bet klausimas, ar aktyvių programų taikymas skatina reguliarių (nuolati-
nių) darbo vietų skaičiaus šalyje didėjimą. Greta pozityvių atsakymų į šį 
klausimą egzistuoja ir nuomonė, kad „aktyvi darbo rinkos politika gali tik 
veikti esamų darbo vietų perskirstymą tarp skirtingų darbo jėgos grupių“ 
(Bellman, Jackman 1996). Požiūrio į pozityvų ADRP priemonių taikymo 
poveikį ekonomikai šalininkai teigia, kad šios priemonės prisideda prie 
darbo vietų skaičiaus didėjimo ir akcentuoja jų įtaką darbo jėgos pasiūlai, 
darbo paieškos intensyvumui ir kliūčių, susijusių su darbo užmokesčio di-
dėjimu, pašalinimą. Tuo tarpu priešininkai remiasi argumentais, pabrėž-
dami negatyvų ADRP priemonių poveikį reguliariam užimtumui ir kliūtis 
darbo užmokesčiui didėti.

Viena iš ADRP funkcijų yra bedarbių pasiruošimo darbo rinkai patikri-
nimas. Tokią funkciją savaime atlieka darbo pasiūlymai, skirti bedarbiams, 
tačiau ekonomikos recesijos laikotarpiu darbo vietų pasiūlymai šios funk-
cijos atlikti negali dėl to, kad jų nėra pakankamai. Pasiūlymas dalyvauti 

Lanksti 
darbo rinka

Aktyvios darbo 
rinkos politikos 

priemonės

 Socialinės 
apsaugos 
sistema

Motyvacinis darbo rinkos 
politikos poveikis

Darbo rinkos politikos 
poveikis kvalifikacijai
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ADRP prastos konjunktūros sąlygomis gali būti gera priemonė, siekiant 
patikrinti bedarbių pasirengimą dirbti (Calmfors 1995). Tačiau toks požiū-
ris dėl bedarbių pasiruošimo darbo rinkai yra per siauras ir greičiau rodo 
tik ketinimus sutikti priimti konkretų pasiūlymą, tačiau nieko nepasako 
apie jo, kaip potencialaus darbuotojo, atitiktį darbo vietos reikalavimams.

Nauji užimtumo ir socialinės politikos tikslai iškelia naujas ADRP 
priemonių taikymo sritis, priverčiant atsižvelgti ir į jų funkcijų plėtrą. 
Nuo 1990-ųjų pradžios EBPO įgyvendinami tyrimai akcentuoja ADRP 
priemonių vaidmenį mažinant struktūrinį nedarbą (Active labour…1993; 
Atkinson et al. 1995; Blondal, Scarpetta 1998). Europos užimtumo strate-
gijoje ADRP priemonėms priskiriama dar daugiau uždavinių, tokių kaip 
investicijų į žmogiškąjį kapitalą didinimas ir didesnio žmonių skaičiaus 
įtraukimas į darbo rinką. Vyriausybė skatina taikyti ADRP priemones, 
remdamasi teoriniais modeliais, kuriuose aktyvių priemonių įgyvendini-
mas padeda pasiekti didesnį darbo pasiūlos ir paklausos suderinamumą, 
pagerinti darbo rinkoje konkurenciją, padidinti darbo našumą ir darbo 
jėgos mobilumą (Peters et al. 2004).

1.3.5. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių vaidmuo 
įgyvendinant socialinės apsaugos tikslus

Sparčiai kintant ES ir Lietuvos socialinėms ir ekonominėms sąlygoms, 
ADRP keliami nauji tikslai. Šiuo metu nyksta aiški takoskyra tarp darbo 
rinkos politikos ir socialinės apsaugos politikos, ypač atsižvelgiant į tai, 
kad visuomenė siekia aktyvinti visus narius neatsižvelgdama į tai, ar jie 
yra socialinių išmokų gavėjai, ar ne. Šiame kontekste socialinės apsaugos 
politika tampa dar labiau orientuota į darbo rinką nei kada nors anks-
čiau (Larsen et al. 2002). Atrodo, kad darbo rinkos ir socialinės apsaugos 
politikos suartėjimas vyksta abiem kryptimis – užimtumą skatinančios 
priemonės vis labiau orientuotos į žmogaus socializacijos, asmeninės rai-
dos, socialinių įgūdžių ir pan. tikslų siekimą (pvz., įgyvendinant ADRP 
priemones didėja psichologinių konsultacijų, informavimo, tarpininkavi-
mo paslaugų įtaka). Tuo pat metu socialinės apsaugos priemonėmis vis 
labiau stengiamasi įtraukti arba grąžinti žmogų prie užimtumo.
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Europos socialinės politikos diskurse pasirodžiusi aktyvios visuome-
nės idėja XX amžiaus pabaigoje greitai išpopuliarėjo. Pasitelkiant akty-
vacijos priemones siekiama susidoroti su skurdu ir socialine atskirtimi. 
Apibendrintai galima teigti, kad aktyvios visuomenės principai įeina į so-
cialinės apsaugos politikos reformas, nukreiptas į posūkį nuo pasyvių iš-
mokų skyrimo prie aktyvaus užimtumo priemonių taikymo. Nors aktyvi-
nimo būdų gali būti ne vienas (pvz., savanorystė, bendruomeninis darbas 
ir pan.), dažniausiai akcentuojamas aktyvus gyventojų dalyvavimas darbo 
rinkoje (Larsen et al. 2002).

Aktyvios visuomenės koncepcija, deja, yra labai neapibrėžta. Ji apima 
skirtingus požiūrius į tai, kas ir kaip turi būti aktyvinama. Tačiau nepai-
sant skirtingų praktikų, vyraujančių įvairiose gerovės valstybėse, galima 
išskirti vieną nagrinėjamos sąvokos bendrą bruožą – savarankiškumą, pa-
sitikėjimą savo jėgomis. K. Halvorseno (1998) teigimu, kiekvieno asmens 
savarankiškumas (pirmiausia materialinis) yra vyraujantis socialinės poli-
tikos pertvarkymo elementas. Kad asmuo būtų savarankiškas (materialiai 
nepriklausomas), jam paprastai reikia dirbti.

Šiame kontekste darbo rinkos politikos priemonės užima svarbią vietą 
tarp visų į žmonių aktyvumą nukreiptų priemonių. Pagal apibrėžimą dar-
bo rinkos politikos priemonės nukreiptos į darbo rinkos problemų spren-
dimą ir jose nebūtinai turi dalyvauti didžiausių sunkumų darbo rinkoje 
turinčios gyventojų grupės arba socialinės rizikos grupės asmenys. Eko-
nominiu požiūriu, pirmaeiliai ADRP tikslai yra „tinkamas darbo išteklių 
paskirstymas ir reikalingo žmogiškojo kapitalo ugdymas siekiant maksi-
mizuoti darbo jėgos įtaką ekonomikos augimui“ (Abrahart, Verme 2001). 
Šis požiūris kyla iš žmogiškojo kapitalo teorijos ir iš augimo teorijos nuos-
tatų. Tačiau jeigu reikėtų identifikuoti pirmaeilius socialinės apsaugos už-
davinius, tikriausiai iš pradžių reikėtų akcentuoti gyventojų apsaugą, sie-
kiant išvengti tokių rizikų, kaip ekonominės krizės, karai, negalia, senatvė, 
diskriminacija, nedarbas arba skurdas. Taigi, pirminiai DRP ir socialinės 
apsaugos tikslai iš esmės skiriasi. Tačiau žvelgiant į šiuo metu įvairiose ša-
lyse įgyvendinamas ADRP priemones, akivaizdžiai matyti socialinė įtaka. 
Taip aktyvios darbo rinkos politikos priemonės prisideda prie socialinės 
apsaugos tikslų įgyvendinimo.
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Per pastaruosius kelerius metus mūsų šalies socialinės apsaugos poli-
tikos sistemoje galima stebėti pokyčius, kurie priskirtini prie aktyvios so-
cialinės politikos krypties stiprinimo. Matyti socialinės pašalpos skyrimo 
ir kompensacijos už būsto šildymą, karštą ir šaltą vandenį sąlygų sąsaja su 
reikalavimu registruotis darbo biržoje. Nedarbo draudimo išmokos laips-
niškas mažinimas skirtas aktyvinti bedarbius ieškoti darbo. Tai vienas iš 
pavyzdžių, kaip vadinamosios pasyvios priemonės taikomos siekiant ska-
tinti gyventojus dalyvauti ieškant darbo (aktyvinti). Tokiu būdu nedarbo 
išmokos (pasyvios priemonės) tampa ADRP dalimi.

Tai, kad DRP priemonės atsidūrė socialinės apsaugos strategijų centre, 
lėmė įvairūs veiksniai. DRP priemonių įtraukimas į socialinės apsaugos 
strategiją reiškia, kad jos traktuojamos kaip rizikos valdymo sistemos da-
lis.11 Šios priemonės gali papildyti kitus socialinės apsaugos mechaniz-
mus. Pavyzdžiui, profesinis mokymas yra reikšmingas veiksnys, palengvi-
nantis reintegraciją į darbo rinką ir mažinantis poveikį nedarbo draudimo 
išmokoms. Viešieji darbai kartais yra vienintelis bedarbiams pasiekiamas 
konkrečios pagalbos būdas didelio ekonomikos nuosmukio laikotarpiais. 
(Abrahart, Verme 2001).

Jau minėta, kad dalyvavimas darbo rinkoje ir nepriklausomybė nuo 
socialinės apsaugos – yra vienos iš svarbiausių aktyvios darbo rinkos po-
litikos priemonių užduočių (Van Berkel, Moller 2002). ADRP priemonės 
nėra naujas fenomenas ir dėl šiuolaikinių socialinių ekonominių iššūkių 
dalis jų gali neatitikti aktyvacijos politikos tikslų. Pavyzdžiui, kai kurių už-
sienio autorių darbai, taip pat ir Lietuvoje atlikti ADRP vertinimai (Oku-
nevičiūtė Neverauskienė et al. 2003) rodo tam tikros dalies bedarbių pri-
klausomybę nuo dalyvavimo užimtumo rėmimo priemonėse – tai galima 
laikyti tam tikra priklausomybės nuo socialinių išmokų forma.

11 Rizikos valdymas reiškia, kad turi būti skiriamas dėmesys cikliniams svyravimams, tokiems kaip eko-
nomikos ir žemės ūkio ciklai, taip pat necikliniams įvykiams, tokiems kaip stichinės nelaimės arba 
konfliktai. Tokio tipo makrorizikos gali paliesti visą šalį arba regioną. Taip pat jos turi didelę įtaką 
pajamoms ir darbo jėgai. Kartu su makrorizikomis rizikos valdymo strategija turi apimti ir mikro-
lygio rizikas, kurios gali paliesti individą tam tikru gyvenimo laikotarpiu. Pvz., pajamų praradimas 
dėl darbo, derliaus ar rinkos netekimo; kitos rizikos gali būti susijusios su negalia, kūno sužalojimais, 
maitintojo netekimu ir kt. Paprastai laikoma, kad valdžia, vyriausybė turi pasirūpinti ne tik makrori-
zikomis, bet ir mikrolygio rizikomis, kurios liečia atskirus namų ūkius ar asmenis. Todėl reikalingos 
mechanizmų, galinčių apsaugoti asmenis nuo paprastų ir nepaprastų rizikos rūšių, paieškos.
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Kaip jau buvo minėta, tradiciškai ADRP priemonės yra skirtos be-
darbiams. Šiuo metu aktyvios darbo rinkos politikos priemonėmis ska-
tinami naudotis ekonomiškai neaktyvūs gyventojai, dažniausiai moterys, 
turinčios įsipareigojimų šeimai, neįgalūs darbuotojai, vyresnio amžiaus 
asmenys. Tačiau mokslininkai pažymi (Peters 2007), kad nepaisant dide-
lių vilčių, kurios siejamos su ADRP įgyvendinimu, negalima tikėtis op-
timistiškų rezultatų, jeigu kitos priemonės (mokesčių sistema, socialinės 
apsaugos priemonės) neturės aktyvinančio poveikio gyventojų grupėms, 
kurių dalyvavimo darbo rinkoje tikimasi siekiant pagerinti ekonominius 
šalių rodiklius.

Anksčiau buvo minėta, kad nedarbas šiuolaikinėje visuomenėje yra 
vienas iš pavojingiausių socialinės dezintegracijos veiksnių. Taip pat ir 
individualiu lygmeniu jis suvokiamas kaip žalinga, daugybę neigiamų pa-
sekmių nešanti patirtis. Moksliniai darbai atskleidė griaunantį nedarbo 
poveikį asmeninei gerovei (tiek materialine, tiek nematerialine prasme).

Ekonominio nuosmukio metu darbo rinkos politikos priemonėms, 
ypač aktyvioms, keliami itin dideli reikalavimai. Staigiai padidėjęs be-
darbių skaičius ir pakitusi struktūra lemia didesnį spaudimą socialinės 
apsaugos išmokų sistemai, kuri reikalauja greitų paslaugų pokyčių. Kaip 
minėjome, 2008 m. pasaulio ekonominė krizė privertė valstybes atsižvelg-
ti į darbą praradusių asmenų arba į tų, kuriems kilo grėsmė netekti dar-
bo, poreikius ir pertvarkyti turimas DRP priemones. EBPO šalys krizės 
akivaizdoje sustiprino bent vieną ADRP priemonę, daugelis šioje srityje 
ėmėsi kompleksinių veiksmų. Pagalbos reintegruojantis į darbo rinką iš-
plėtimas labiau rėmėsi paslaugų įvairove. Dauguma EBPO šalių sustiprino 
darbo paieškos paslaugas. Kai kuriais atvejais ši pagalba skirta atskiroms 
tikslinėms grupėms (pvz., vyresnio amžiaus asmenims Kanadoje arba jau-
nimui Australijoje) arba regionams, kuriuose masiškai atleidžiami žmonės 
(pvz., mobiliųjų centrų steigimas Olandijoje). Kitos šalys tiesiog išplėtė 
informavimo ir konsultavimo apimtis (pvz., Vokietijoje, Korėjoje, Norve-
gijoje stiprinami institucijų pajėgumai teikti paslaugas). Italijoje, Lenkijo-
je suteiktos didesnės galimybės darbo paieškos procese dalyvauti priva-
čioms įdarbinimo tarnyboms. Kai kurios šalys sustiprino aktyvios darbo 
paieškos reikalavimus: Australijoje, Danijoje, Suomijoje sutrumpintas lai-
kas individualaus įsidarbinimo planui sudaryti, Čekijoje ir Portugalijoje 
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iš įdarbinimo tarnybų klientų reikalaujama intensyvesnės darbo paieškos, 
Italijoje ir Portugalijoje bedarbiams taikoma daugiau sankcijų. 

Profesinio mokymo priemonės išplėstos daugelyje šalių. Dažnai atski-
roms pažeidžiamoms grupėms taikomos papildomos mokymo paslaugos. 
Pvz., Kanadoje papildomai remiamas vyresnio amžiaus asmenų, pažei-
džiamų bendruomenių gyventojų, nedarbo socialinio draudimo negau-
nančių asmenų mokymas. Taip pat kai kurios šalys sukūrė arba praplėtė 
darbo įgūdžių formavimo ar palaikymo schemas, didesnę paramą teikia 
darbuotojų mokymams, labiau remia gamybines stažuotes. Pavyzdžiui, 
Australija, Kanada, Prancūzija, finansiškai remia įmones, samdančias ga-
mybinę praktiką atliekančius asmenis (OECD 2009).

Aptartosios ADRP funkcijos, nors ir orientuotos į ekonomikos augimo 
tikslus, tačiau atsižvelgiant į pasekmes apima daug platesnius socialinius 
procesus – švelnina nedarbą, suteikia reikalingų materialinių išteklių, sau-
go marginalinių grupių atstovus nuo gilesnės socialinės atskirties, sutei-
kia galimybes dalyvauti darbo rinkoje asmenims, kurie kitaip neatlaiky-
tų konkurencijos dėl laisvų darbo vietų (pvz., neįgalieji, profesinę veiklą 
pradedantis jaunimas, vyresnio amžiaus asmenys), leidžia išvengti atleidi-
mo iš darbo, stiprinant profesines žinias ir gebėjimus, didina žmogiškąjį 
kapitalą12, mažina asmenų priklausomybę nuo socialinių išmokų, leidžia 
išvengti ilgalaikio nedarbo ir kt.

Atsižvelgiant į anksčiau išsakytus teiginius, galima pateikti ADRP 
priemonių funkcijų schemą. (1.4 pav.)

1.3.6. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių reikšmė 
mažinant nedarbo pasekmes 

Nedarbas šiuolaikinėje visuomenėje yra vienas pavojingiausių socialinės 
dezintegracijos veiksnių. Ir individualiu lygmeniu jis suvokiamas kaip 
žalinga, daugybę neigiamų pasekmių turinti patirtis. Moksliniai darbai 
atskleidė griaunantį nedarbo poveikį asmeninei gerovei (tiek materialine, 

12 Aptariamojoje problematikoje žmogiškasis kapitalas suvokiamas kaip žinios ir įgūdžiai, reikalingi 
darbui atlikti.
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AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS 
PRIEMONIŲ FUNKCIJOS

Darbo rinkos 
netobulumų 
mažinimas

Įtaka  
makrolygio  
procesams

Įtaka mikrolygio 
procesams 
(individui)

Įtaka  
makrolygio 
procesams

Įtaka mikrolygio 
procesams 
(individui)

Socialinė  
integracija

Nedarbo maži-
nimas

Užimtumo 
didinimas

Darbo jėgos 
paklausos ir pa-
siūlos neatitiki-
mo mažinimas

Struktūrinių 
neatitikimų 
darbo rinkoje 
mažinimas

Nedarbo ir 
našumo spąstų 
panaikinimas

Teritorinio 
mobilumo 
didinimas

Įgūdžių įgijimas 
ir žmogiškojo 
kapitalo didini-
mas

Įsidarbinimo 
galimybių didi-
nimas

Darbo jėgos na-
šumo didinimas

Iš darbo gau-
namų pajamų 
didinimas

Savarankiško 
užimtumo skati-
nimas

Bedarbių 
pasirengimo 
dalyvauti darbo 
rinkoje patikri-
nimas

Darbo netekties 
prevencija

Socialinės at-
skirties ir skurdo 
mažinimas

Nedarbo pase-
kmių švelnini-
mas

Nedarbo (taip 
pat ir ilgalaikio) 
prevencija

Spaudimo soci-
alinės apsaugos 
sistemoms 
mažinimas

Socialinių stan-
dartų palaiky-
mas

Atskirų (daž-
niausiai socialiai 
pažeidžiamų) 
grupių užimtu-
mo didinimas

Materialinė ne-
priklausomybė

Geresnė savi-
jauta (savigar-
ba, pasitenkini-
mas, kt .)

Socialinių ir 
profesinių 
įgūdžių įgijimas 
ir stiprinimas

Aukštesnis 
statusas ir pri-
pažinimas

Motyvacijos 
stiprinimas

Darbo našumo 
didinimas

1.4 pav. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių funkcijos, siekiant stiprinti 
darbo rinką ir įgyvendinti bedarbių socialinės integracijos tikslus

(Sudarė J . Moskvina, remdamasi: Calmfors 1995; De Koning 2005; Jackman 
1992; Ahn et al. 2004; Campbell 2000; Meager, Evans 1998; Hujer, Caliendo 
2000; Martin, Grubb 2001; Kluve 2005)
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tiek nematerialine prasme). Sociologiniai, ekonominiai ir psichologiniai 
tyrimai rodo, kad nedarbas neigiamai veikia žmogaus gyvenimą.

Socialiniai psichologiniai tyrimai nuolatos rodo, kad tiek objektyvus, 
tiek subjektyvus dirbančių gyventojų gerovės lygis yra daug aukštesnis nei 
nedirbančių. Bedarbiai dažniau skundžiasi sveikatos sutrikimais, jaučiasi 
izoliuoti nuo visuomenės ir apskritai yra labiau nepatenkinti nei dirbantys 
asmenys (Clark, Oswald 1994; Gallie, Russel 1998; Gallie, Alm 2000). Nuo-
lat gaunamos socialinės išmokos didina biurokratinę kontrolę (Cole 2006).

Dažniausiai psichologinis nedarbo aspektas rodo neigiamą poveikį 
asmens savęs vertinimui ir nuotaikai. Jam dažniau pasireiškia nerimas, 
susierzinimas, depresijos simptomai. Ilgėjant nedarbo laikotarpiui, aiškų 
psichologinės būsenos blogėjimą tyrėjai iliustruoja tokiais jausmais kaip 
nuobodulys, vienišumas, nepasitenkinimas (Warr, Jackson 1995). Šios 
studijos rodo stiprų ryšį tarp asmens nedarbo ir jo psichologinės savi-
jautos. Pavyzdžiui, lyginant su dirbančiais asmenimis, bedarbiai pasižymi 
mažiau struktūruotu ir prasmingu laiko leidimu (Wanberg et al. 1997), 
mažesniu aktyvumu (Waters, Moor 2002), mažiau dalyvauja kolektyvi-
nėje ir visuomeninėje veikloje, jaučiasi turį žemesnį statusą (Creed et al. 
2001). Daugelį studijų, skirtų užimtumo įtakos socialinės psichologinės 
individų situacijos analizei, atliko  M. Jahoda. Remdamasi atliktais tyri-
mais, mokslininkė teigia, kad darbas turi esminę psichologinę reikšmę sa-
vigarbai, tapatumui ir disciplinos pojūčiui (Jahoda 1979, cituojama pagal 
Maguire, Maguire 1997). Nepakeičiamą užimtumo vaidmenį, kaip žmo-
gaus psichosocialinio funkcionavimo pagrindą, patvirtino ir kiti tyrėjai 
(Hayes, Nutman 1981; Sayers 1988). 

K. Cole’as (2006), analizuodamas nedarbo ir asmens savijautos teo-
rijas, sukūrė hipotetinį modelį, kuriame parodoma, kad nedarbas (arba 
nepakankamas asmens užimtumas) užkerta asmenims kelią naudotis tiek 
akivaizdžiai jaučiamais (pvz., darbo užmokestis), tiek paslėptais su užim-
tumu susijusiais rezultatais (asmens statusas, pagarba, pripažinimas ir kt.), 
ir tai daro neigiamą įtaką savijautai (pvz., sukelia depresiją, nerimą, baimę, 
stresą ir pan.). Dėl to silpsta asmens motyvacija dalyvauti darbo paieškoje 
arba profesinio mokymo veikloje, kuri galėtų palengvinti susirasti darbą. 
Potencialūs darbdaviai taip pat vengia įdarbinti asmenis, kurių savijauta 
nėra gera, kadangi mano, kad jų darbo našumas bus žemesnis. Kai nedar-
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bo laikotarpis užsitęsia, tai neigiamai veikia individo materialinę būklę ir 
savijautą – formuojasi ilgalaikio nedarbo spiralė (1.5 pav.).

Savijauta 

Nedarbas 

Statusas darbo 
rinkoje 

Materialinė ir 
nematerialinė 

užimtumo nauda  

Psichologinis 
kapitalas 

1.5 pav. Nedarbo poveikis žmogaus savijautai (Cole 2006)

Atsižvelgiant į minėtuosius faktus ir ADRP socialinį poveikį, ypač rei-
kia išskirti prevencijos funkciją. Aktyvios priemonės užkerta kelią ilgalai-
kiam nedarbui. Kartu šios priemonės plačiai naudojamos, siekiant išveng-
ti asmenų, kuriems gresia atleidimas, nedarbo (siekiant, kad jie geriau 
prisitaikytų prie technologijų ir gamybos pokyčių) (Campbell 2000). Aps-
kritai šiuo metu ADRP jau traktuojamos kaip rizikos valdymo sistemos 
dalis, ir tai lemia šių priemonių įtraukimą į skirtingų šalių socialinės ap-
saugos strategijas. Šios priemonės gali papildyti kitus socialinės apsaugos 
mechanizmus. Pavyzdžiui, profesinis mokymas yra reikšmingas veiksnys, 
palengvinantis reintegraciją į darbo rinką ir mažinantis poveikį nedarbo 
draudimo išmokoms. Viešieji darbai kartais yra vienintelis bedarbiams 
pasiekiamas konkrečios pagalbos būdas gilaus ekonomikos nuosmukio 
laikotarpiais (Abrahart, Verme 2001).

Pažymėtina, kad asmens patiriamos nedarbo pasekmės ir jų stiprumas 
gali skirtis. Dalis šių skirtumų priklauso nuo nacionalinių darbo rinkų 
funkcionavimo ir reguliavimo ypatumų. Pateikdami Danijos ir Nyderlandų 
pavyzdį, N. Ahnas, J. R. Garcia ir J. F. Jimeno (2004) parodo, kad darbą pra-
radę asmenys materialine ir psichologine prasme nukenčia mažiau nei kitų 
šalių bedarbiai, kadangi gali naudotis dosnia apsaugos nedarbo atveju sis-
tema ir išvystytomis aktyvios darbo rinkos politikos priemonėmis. Minėtas 
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tyrimas (Ahn et al. 2004) parodo priklausomybę tarp išlaidų ADRP prie-
monėms ir darbo netekusių asmenų sąlyginio pasitenkinimo nedarbo pe-
riodu. Apskritai tyrėjai atskleidžia šiuos bendrus dėsningumus tose šalyse, 
kuriose nedarbo išmokų mokėjimo trukmė yra ilgesnė, o pačios išmokos 
buvusio darbo užmokesčio atžvilgiu yra didesnės ir pasitenkinimas nedar-
bo periodu yra aukštesnis. Tą patį jie pastebi ir analizuodami išlaidų akty-
vioms priemonėms ir bedarbių pasitenkinimo nedarbo periodu sąryšį.

1.4. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės 
Lietuvoje

1.4.1. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių spektras

Vadovaujantis LR Užimtumo rėmimo įstatymo pakeitimo įstatymu (Lie-
tuvos Respublikos ... 2009), aktyvios darbo rinkos politikos priemonėmis 
mūsų šalyje yra laikomos šiame įstatyme nustatytos priemonės, kuriomis 
siekiama padėti darbo ieškantiems asmenims didinti užimtumo galimy-
bes ir derinti darbo pasiūlą bei paklausą.

Be ADRP priemonių sąvokos, Lietuvoje plačiai vartojama užimtu-
mo rėmimo politikos sąvoka. Užimtumo rėmimo politikos apibrėžimas, 
pateiktas LR Užimtumo rėmimo įstatymo pakeitimo įstatyme (Lietuvos 
Respublikos ... 2009), skamba taip: „Užimtumo rėmimo politika  – už-
imtumo rėmimo priemonių, darbo rinkos paslaugų, kitų ekonominių ir 
socialinių priemonių taikymas, siekiant didinti darbo ieškančių asmenų 
užimtumą, mažinti nedarbą, švelninti neigiamas jo pasekmes“. Tame pa-
čiame dokumente užimtumo rėmimo sistema apibrėžiama kaip ieškančių 
darbo asmenų užimtumui remti taikomų teisinių, ekonominių, socialinių 
ir organizacinių priemonių visuma. Todėl aktyvios darbo rinkos politikos 
priemonių apibrėžimas yra siauresnis, šios priemonės yra bendros nacio-
nalinės užimtumo politikos dalis. 

1.6 pav. pateikiamas mūsų šalyje taikomų užimtumo rėmimo sistemos 
priemonių rinkinys, įtvirtintas Užimtumo rėmimo įstatymo pakeitimo 
įstatyme.
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UŽIMTUMO RĖMIMO SISTEMA

Užimtumo rėmimo priemonės

Darbo rinkos 
paslaugos

Aktyvios darbo rinkos 
politikos priemonės

Užimtumo rėmimo 
programos 

1) informavimas;

2) konsultavimas;

3) tarpininkavimas 
įdarbinant;

4) individualios 
užimtumo veiklos 
planavimas.

1) bedarbių ir įspėtų 
apie atleidimą iš 
darbo darbingo 
amžiaus asmenų 
profesinis mokymas;

2) remiamasis 
įdarbinimas;

3) parama darbo 
vietoms steigti;

4) bedarbių 
teritorinio judumo 
rėmimas.

1) nedarbo prevencijos;

2) teritorinės užimtumo 
rėmimo;

3) gyventojų teritorinio 
judumo skatinimo;

4) imigrantų, tautinių 
mažumų integravimo į 
darbo rinką;

5) sunkumų darbo rinkoje 
turinčių asmenų užimtumo 
rėmimo;

6) kitos specializuotos 
priemonės.

1.6 pav. Lietuvoje taikomos užimtumo rėmimo politikos priemonės  
(parengta pagal LR Užimtumo rėmimo įstatymo pakeitimo įstatymą)

Galima daryti prielaidą, kad Lietuvoje priimta iš pradžių Užimtumo 
rėmimo įstatyme (Lietuvos Respublikos... 2006), o vėliau Užimtumo rė-
mimo įstatymo pakeitimo įstatyme (Lietuvos Respublikos... 2009) kiek 
pakeista ir įtvirtinta klasifikacija pirmiausia nulemta institucinės darbo 
rinkos politikos įgyvendinimo sąrangos ir atitinkamai finansavimo sąly-
gų. Tačiau atsižvelgiant į tikslus ir turinį, taip pat vadovaujantis EBPO ir 
ES šalyse priimtomis klasifikacijomis, visas Lietuvoje užimtumo rėmimo 
sistemai priklausančias priemones galima priskirti aktyvios darbo rinkos 
politikos priemonėms. 

Atsižvelgiant į „Eurostat“ priimtą klasifikaciją, Lietuvoje taikomas 
priemones (programas) galima sugrupuoti taip (1.5 lentelė). 
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1.5 lentelė. Lietuvoje taikomų ADRP priemonių atitiktis „Eurostat“ klasifikacijai 
(sudaryta pagal „Eurostat“ darbo rinkos politikos priemonių klasifikaciją ir 
Užimtumo rėmimo įstatymo pakeitimo įstatymą)

„Eurostat“ klasifikacija Lietuvoje taikomos ADRP
Profesinis mokymas bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo 

darbingo amžiaus darbuotojų profesinis 
mokymas

Darbo rotacija ir darbo 
pasidalijimas

darbo rotacija

Užimtumo rėmimas įdarbinimas subsidijuojant; 
darbo įgūdžių įgijimo rėmimas;
viešieji darbai

Neįgaliųjų integracija* įdarbinimas subsidijuojant; 
darbo vietų steigimo subsidijavimas  
(kartu ir savarankiško užimtumo rėmimas);
socialinės įmonės

Tiesioginis darbo vietų kūrimas darbo vietų steigimo subsidijavimas 
vietinių užimtumo iniciatyvų projektų 
įgyvendinimas

Pradedančiųjų savo verslą 
(start-up) rėmimas

savarankiško užimtumo rėmimas

* Lietuvoje neįgalieji pagal pageidavimą ir galimybes gali dalyvauti ir kitose įgyvendinamose  
ADRP priemonėse

Reikia paminėti, kad 2009 m. liepos mėn. priimtame Užimtumo rėmi-
mo įstatymo pakeitimo įstatyme (Lietuvos Respublikos... 2009) numatyta 
bedarbių teritorinio judumo rėmimo priemonė, kuri mūsų šalyje yra nauja. 
Bedarbių teritorinio judumo rėmimas organizuojamas siekiant skatinti be-
darbius įsidarbinti vietovėse, nutolusiose nuo gyvenamosios vietos, kai teri-
torinė darbo birža jiems negali pasiūlyti tinkamo darbo. Ši priemonė skirta 
padėti ieškantiems darbo asmenims susirasti darbą, atitinkantį jų profesines 
žinias ir darbo patirtį, o įmonėms – apsirūpinti darbuotojais, atitinkančiais 
darbui keliamus reikalavimus. Kai kuriose teritorijose esant tam tikrų profe-
sijų darbuotojų pertekliui dalis darbo vietų galėtų būti užpildomos gerinant 
bedarbių teritorinį mobilumą ieškant darbo, kuris leistų didinti bedarbių 
užimtumo galimybes ir geriau derinti darbo pasiūlą ir paklausą. Kelionės 
išlaidos kompensuojamos, kai vykstama į darbą tolimojo ar (ir) vietinio 
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(priemiestinio) susisiekimo transportu, traukiniais ar nuosavu transportu ir 
šios išlaidos per mėnesį viršija 20 procentų įsidarbinusio asmens gaunamo 
atlyginimo, jei šis atlyginimas mažesnis už dviejų Vyriausybės patvirtintos 
minimaliosios mėnesinės algos dydžių sumą. Vieno mėnesio kelionės išlai-
dų kompensavimo dydis negali viršyti 0,5 Vyriausybės patvirtintos mini-
maliosios mėnesinės algos dydžio. Šios išlaidos gali būti kompensuojamos 
ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo įsidarbinimo dienos. 

Remiantis Užimtumo rėmimo įstatymo pakeitimo įstatymu, galima 
išskirti šiuos užimtumo rėmimo sistemos, taip pat ir ADRP priemonių 
įgyvendinimo uždavinius siekiant visiško gyventojų užimtumo, socialinės 
atskirties mažinimo ir socialinės sanglaudos stiprinimo:

− derinti darbo pasiūlą ir paklausą siekiant išlaikyti darbo rinkos pu-
siausvyrą; 

− didinti darbo ieškančių darbingo amžiaus asmenų užimtumo gali-
mybes.

Kiekviena atskira priemonė savaip prisideda prie šių pagrindinių tiks-
lų. Įdarbinimo subsidijuojant priemonė skirta padėti darbo rinkoje papil-
domai remiamiems asmenims (darbingo amžiaus neįgaliesiems, rūpinti-
niams iki 25 m. amžiaus, ilgalaikiams bedarbiams, iki registracijos darbo 
biržoje nedirbusiems daugiau kaip dvejus metus, vyresniems kaip 50 metų 
darbingo amžiaus darbingiems asmenims, nėščioms moterims ir šeimy-
ninių įsipareigojimų turintiems asmenims, grįžusiems iš laisvės atėmimo 
vietų, sergantiems priklausomybės ligomis ir prekybos žmonėmis aukoms 
po profesinės reabilitacijos programų, grįžusiems į Lietuvą politiniams 
kaliniams bei jų šeimos nariams ir įstatymuose numatyta tvarka Ignalinos 
atominės elektrinės darbuotojams) susirasti nuolatinį darbą, laikinai įsi-
darbinti arba išlikti darbo rinkoje.

Darbo įgūdžių įgijimas  – asmenų įgytų profesinių žinių įtvirtinimas 
ir trūkstamų darbo įgūdžių įgijimas tiesiogiai darbo vietoje. Ši priemonė 
taikoma pradedantiems veiklą pagal įgytą kvalifikaciją, kitiems darbo rin-
koje papildomai remiamiems asmenims, taip pat turintiems kvalifikaciją, 
baigusiems profesinės reabilitacijos programas ir įspėtiems apie atleidimą 
iš darbo darbingo amžiaus darbuotojams.

Viešųjų darbų tikslas – suteikti galimybę darbo ieškantiems asmenims 
užsidirbti pragyventi būtinų lėšų ir sudaryti sąlygas laikinai įsidarbinti 
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ekonominių sunkumų patiriančių įmonių darbuotojams: bedarbiams, 
įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojams, ben-
drojo lavinimo mokyklų mokiniams atostogų metu, darbuotojams pras-
tovų metu ir ne visą darbo laiką dirbantiems asmenims. 

Subsidija darbdaviams skiriama, kai jie steigia naujas darbo vietas ar 
pritaiko esamas atsižvelgdami į bedarbio negalios pobūdį ir įdarbina as-
menis pagal neterminuotą darbo sutartį. Tačiau darbo vietų steigimo subsi-
dijavimo priemonė skirta tik neįgaliesiems. Negalios neturintys, taip pat ir 
neįgalieji irgi gali dalyvauti savarankiško užimtumo rėmimo priemonėse. 
Subsidija skiriama savarankiškam užimtumui remti, kai darbo neturintys 
asmenys steigia sau ar kitiems bedarbiams darbo vietas. Savarankiško už-
imtumo rėmimas organizuojamas, kai darbo vietas kuria asmenys, įsteigę 
Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo įstatyme apibrėžtą la-
bai mažą įmonę. Kai nedarbas auga ir mažėja laisvų darbo vietų, pagalba 
bedarbiams pradėti verslą ir kurti darbo vietas tampa svarbia priemone 
nedarbui mažinti. Ypač svarbu skatinti kurti darbo vietas grupinio dar-
buotojų atleidimo atvejais. Tokiais atvejais atleidžiama nemažai kvalifi-
kuotų darbuotojų, kurie turi pakankamai žinių (arba gali lengvai jas įgyti), 
reikalingų savarankiškam verslui pradėti, tačiau tam jiems dažnai trūks-
ta lėšų. Patobulintas savarankiško užimtumo rėmimo reglamentavimas 
sudarytų galimybę atleidimo iš darbo atvejais, nulemtais globalizacijos 
padarinių, skatinti bedarbius naudoti Europos globalizacijos fondo lėšas 
savo verslui remti. 

Darbo vietoms steigti skirta parama taip pat įsisavinama įgyvendinant 
vietinių užimtumo iniciatyvų projektus. Šie projektai organizuojami be-
darbių neterminuotam įdarbinimui remti steigiant naujas darbo vietas; jie 
įgyvendinami teritorijose, kuriose bedarbių dalis, skaičiuojant nuo dar-
bingo amžiaus gyventojų, yra didesnė negu vidutiniškai šalyje, nedarbo 
pasekmėms švelninti. 

Darbo rotacija organizuojama darbuotojų tikslinių atostogų metu ar 
kolektyvinėse sutartyse numatytais atvejais darbuotojus laikinai pakei-
čiant neturinčiais darbo asmenimis. Šioje priemonėje gali dalyvauti visi 
bedarbiai pagal individualų užimtumo veiklos planą.

Atskirą vietą ADRP priemonių sistemoje užima profesinis mokymas. 
Lietuvoje bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus dar-
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buotojų profesinį mokymą reglamentuoja Užimtumo rėmimo įstatymo 
pakeitimo ir Profesinio mokymo įstatymo pakeitimo įstatymai (Žin., 2009, 
Nr. 86-3638; Žin., 2007, Nr. 43-1627). Darbo rinkos profesinis mokymas 
laikomas „svarbia mokymosi visą gyvenimą komponente, siekiant maksi-
mizuoti žmogiškųjų išteklių vertę“ (Mokymosi visą gyvenimą... 2004). Pa-
grindinis šios priemonės tikslas – padėti bedarbiams ir įspėtiems apie atlei-
dimą iš darbo darbuotojams įgyti kvalifikaciją arba (ir) įgyti kompetencijų, 
jei tai reikalinga įsidarbinant. Nuo 2006  m. profesinio mokymo sąlygos 
tapo ypač patrauklios  – bedarbiams už mokymosi laikotarpį, ne ilgesnį, 
negu nustatyta mokymo programose, mokama Vyriausybės patvirtintos 
minimalios mėnesinės algos 0,7 dydžio mokymo stipendija, apmokamos 
kelionės išlaidos į mokymo vietą ir atgal bei apgyvendinimo išlaidos. 

Visos minėtosios priemonės pritaikytos naujoms šalies ekonominėms 
sąlygoms. 2008 metais padėtį šalies darbo rinkoje iš esmės pradėjo keisti 
pasaulinė finansų krizė, kurios neigiami padariniai šalies gyventojų už-
imtumui vis labiau juntami. Padėtis darbo rinkoje 2008 m. pabaigoje ir 
2009 m., lyginant su laikotarpiu, kai buvo rengiamas ir įsigaliojo Lietuvos 
Respublikos užimtumo rėmimo įstatymas (Lietuvos Respublikos... 2006), 
pasikeitė ir toliau sparčiai keičiasi. Ekonomikos augimo tempai iš pradžių 
sulėtėjo, vėliau buvo pasiektas rekordinis bendrojo vidaus produkto kriti-
mas. 2008 m. padėties šalies darbo rinkoje vertinimas ir artimiausio laiko-
tarpio prognozės rodė, kad nedarbo lygis augs, o užimtumo lygis mažės. 
Todėl buvo svarbu sudaryti prielaidas, kurios leistų sušvelninti ekonomi-
nio sunkmečio įtaką nedarbo augimui. 

2009  m. priimtas Užimtumo rėmimo įstatymo pakeitimo įstatymas 
skirtas spręsti keliems uždaviniams iš karto. Pirmiausia siekiama suteikti 
sąlygas laikinam bedarbių užimtumui ir užsidirbti pragyvenimui reikalin-
gų lėšų. Didėjant masinių atleidimų šalyje skaičiui, daugiau dėmesio ski-
riama nedarbo prevencijai ir nedarbo pasekmėms švelninti. Taip pat dar-
bo rinkoje siekiama optimizuoti papildomai remiamų asmenų taikomus 
užimtumo paramos dydžius (įdarbinimo subsidijuojant rėmimo trukmė, 
paramos vienai darbo vietai įsteigti dydis, darbo įgūdžių rėmimo trukmė). 
Tai leistų lanksčiau siekti pagrindinių aktyvios darbo rinkos politikos prie-
monių tikslų (įsidarbinti neterminuotai ar laikinai, įgyti paklausių darbo 
rinkoje profesinių žinių) mažiau naudojant valstybės paramos lėšų. Pagal 
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anksčiau galiojusią tvarką profesinio mokymosi metu bedarbiams buvo 
mokama socialinio nedarbo draudimo išmoka ir mokymosi stipendi-
ja. Tokie bedarbiai besimokydami neretai gaudavo didesnes pajamas, nei 
dirbantieji už Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos minimalios 
mėnesinės algos dydžio darbo užmokestį. Naujajame įstatyme numatyta, 
kad bedarbio pasirinkimu mokymo stipendijos dydis gali būti prilygin-
tas nedarbo socialinio draudimo išmokos dydžiui, galiojančiam moky-
mo pradžios dieną. Daug dėmesio skiriama ir darbo įgūdžių įgijimui ir 
atnaujinimui darbo vietose. Prie svarbių naujovių taip pat reikia priskirti 
jau minėtos bedarbių teritorinio judumo priemonės įteisinimą. Platesnis 
savarankiško užimtumo rėmimo taikymas taip pat turi sudaryti prielaidas 
didesniam skaičiui asmenų susikurti darbo vietą. Didėjant nedarbui pra-
plėsta viešųjų darbų taikymo sritis, sudarant palankesnes sąlygas užsidirbti 
pragyvenimui būtinų lėšų asmenims, netekusiems darbo, ar darbuotojams, 
dirbantiems ekonominius sunkumus patiriančiose įmonėse. Politiniai ka-
liniai, tremtiniai ir jų šeimos nariai, ypač neseniai grįžę nuolat gyventi į 
Lietuvą, dažnai susiduria su įsidarbinimo sunkumais, kurie apsunkina jų 
integraciją į darbo rinką, taip pat adaptaciją prie naujų gyvenimo sąlygų. Ši 
grupė įtraukta į darbo rinkoje papildomai remiamų asmenų sąrašą. 

Šiuo metu įstatyme (Lietuvos Respublikos... 2009) numatytos šios dar-
bo rinkoje papildomai remiamos ieškančių darbo asmenų grupės:

 1) darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 procentų dar-
bingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;

 2) darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 procentų 
darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;

 3) darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 45–55 procentų 
darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis;

 4) rūpintiniai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kol 
jiems sukaks 25 metai;

 5) pirmą kartą pradedantys darbo veiklą pagal įgytą kvalifikaciją;
 6) ilgalaikiai bedarbiai;
 7) vyresni kaip 50 metų darbingo amžiaus darbingi asmenys;
 8) nėščios moterys, vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko glo-

bėjas, rūpintojas ir asmenys, faktiškai auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 
metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1 d. 
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pripažintą vaiku invalidu), ir asmenys, prižiūrintys sergančius ar 
neįgaliuosius šeimos narius, kuriems Neįgalumo ir darbingumo 
nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
sprendimu nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra;

 9) grįžę iš laisvės atėmimo vietų, kurių laisvės atėmimo laikotarpis 
buvo ilgesnis kaip 6 mėnesiai;

 10) iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje nedirbę dvejus ir dau-
giau metų; 

 11) priklausomi nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką vei-
kiančių medžiagų, baigę psichologinės socialinės ir (ar) profesinės 
reabilitacijos programas;

 12) prekybos žmonėmis aukos, baigusios psichologinės socialinės ir (ar) 
profesinės reabilitacijos programas;

 13) grįžę į Lietuvą nuolat gyventi politiniai kaliniai ir tremtiniai bei jų 
šeimų nariai (sutuoktinis, vaikai (įvaikiai) iki 18 metų);

 14) turintys teisę į papildomas užimtumo garantijas pagal Lietuvos Res-
publikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų 
papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymą;

 15) darbingi asmenys iki 29 metų.
Naujasis užimtumo rėmimo įstatymas taip pat praplėtė ADRP prie-

monių finansavimo galimybes. Užimtumo rėmimo priemonės ir darbo 
rinkos paslaugos finansuojamos iš Užimtumo fondo, valstybės ir savival-
dybių biudžetų, Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų bei šaltinių. 
ES struktūrinių fondų (ESF) lėšos ekonominio nuosmukio metu Lietu-
vai padeda išlaikyti ADRP priemonių įgyvendinimo tęstinumą. Detaliau 
vardijant Lietuvoje taikomų priemonių finansavimą, paminėtina, kad pa-
grindinis tiek aktyvių, tiek pasyvių priemonių finansavimo šaltinis buvo 
Užimtumo fondas. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, atsirado galimy-
bių pasinaudoti ir struktūrinių fondų parama. Skirtingi projektai (dažnai 
apimantys keletą bedarbių aktyvinimo veiklų) iš dalies finansuojami ES 
struktūrinių fondų. ES paramos dalis varijuoja, tačiau paprastai sudaro 
apie 70 proc. visų įgyvendinamo projekto išlaidų. 2009 m. periodu ESF 
dalis finansuojant ADRP priemones sudarė beveik 80 proc.

2006  m. įsteigto Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių 
fondo (EGF) teikiamos galimybės taip pat didina asmenų, praradusių 
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darbą dėl pasaulio ekonominės krizės pasekmių, galimybes greičiau susi-
grąžinti užimtųjų statusą Globalizacijos fondas, kurio pagrindinis tikslas – 
padėti darbo netekusiems asmenims kuo greičiau sugrįžti į darbo rinką, 
ekonominiu sunkmečiu užims vis svarbesnę vietą tiek Europos valstybių, 
tiek Lietuvos užimtumo politikoje. Šio fondo lėšų naudojimas sudaro ge-
resnes sąlygas darbingo amžiaus žmonėms neprarasti konkurencingumo 
darbo rinkoje, didinti jų užimtumo galimybes. EGF turėtų teikti specialią 
vienkartinę pagalbą, palengvinančią darbuotojų reintegraciją į darbo rin-
ką, dėl rimto ekonomikos sutrikdymo kenčiančiose vietovėse, sektoriuo-
se, teritorijose arba darbo rinkos regionuose. EGF turėtų skatinti verslu-
mą, pvz., teikiant mikrokreditus arba padedant pradėti bendradarbiavimo 
projektus. Veiksmai pagal EGF reglamentą turėtų būti nustatomi laikantis 
griežtų intervencijos kriterijų, susijusių su ekonomikos sutrikdymo ir jo 
poveikio tam tikram sektoriui ar geografinei vietovei mastu, taip siekiant 
užtikrinti, kad EGF finansinė parama būtų skiriama labiausiai nukentė-
jusių Europos Bendrijos regionų ir ekonomikos sektorių darbuotojams 
(Europos Parlamento… 2006).

Taigi, naujasis Užimtumo rėmimo įstatymas turi tikslą sušvelninti eko-
nominio sunkmečio įtaką nedarbo augimui, sudarant prielaidas darbo 
vietoms išsaugoti ir didesniam skaičiui asmenų dalyvauti aktyvios darbo 
rinkos politikos priemonėse, skatinant bedarbius būti aktyvesnius darbo 
rinkoje, į prevencines profesinio mokymo ir darbo įgūdžių įgijimo rėmimo 
priemones įtraukiant daugiau darbuotojų, įspėtų apie atleidimą iš darbo.

1.4.2. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo 
sąlygos

Lietuvos BVP augimas 2007 m. buvo vienas aukščiausių Europos Sąjungo-
je: 8,8 proc. (Statistikos departamentas 2008b). Palankios šalies ekonomi-
nio augimo sąlygos sudarė geras prielaidas gyventojų nedarbui mažėti ir 
užimtumo lygiui didėti. Iki 2001 m. mažėjęs vidutinis metinis užimtumo 
lygis 2001 m. ėmė gana sparčiai didėti (nuo 57,2 iki 64,9 proc.) ir 2007 m. 
buvo pasiekęs maksimalų lygį per visą tiriamą laikotarpį (1.7 pav.). 2006–
2007 m. aktyvumo lygis, į kurį anksčiau buvo kreipiama gerokai mažiau 
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dėmesio, padidėjo nuo 67,4 iki 67,9 proc., o neaktyvumo lygis sumažėjo 
nuo 44,1 iki 43,5 proc. (Statistikos departamentas 2008a). Gyventojų ak-
tyvumo didėjimo ir neaktyvumo lygio rodiklių mažėjimo pozityvios ten-
dencijos nuo šio dešimtmečio pradžios šalies rinkoje buvo stebimos pirmą 
kartą. Esminiai palankūs veiksniai, lemiantys užimtumo lygio didėjimą, 
yra ekonominės situacijos gerėjimas, migracijos procesai ir ES parama. 

Vertinant esamus pokyčius galima teigti, kad darbo rinkos tendencijos 
buvo palankios asmenims, siekiantiems įsitvirtinti darbo rinkoje. Didė-
jant darbo vietų skaičiui šalyje, ypač sparčiai mažėjo nedarbas ir didėjo 
gyventojų užimtumo lygis. Šių tendencijų pastebima ir prioritetinėse gru-
pėse darbo rinkos politikos požiūriu. Vertėtų išskirti ypač ryškų pagyve-
nusių žmonių užimtumo lygio teigiamą pokytį – jis 2001–2007 m. padi-
dėjo nuo 38,9 iki 53,4 proc. Prie teigiamų reiškinių Lietuvos darbo rinkoje 
priskirtinas ir aukštas moterų užimtumo lygis.
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1.7 pav. Nedarbo ir užimtumo lygių dinamika 1998–2009 metais  
(vidutinis metinis skaičius (proc .), Statistikos departamentas)

Iki 2007 m. darbo jėgos paklausa didėjo. Kvalifikuotų darbininkų po-
reikis 2007  m. daugiau kaip du kartus viršijo pasiūlą. Labiausiai trūko 
tarptautinio krovinių pervežimo vairuotojų, suvirintojų, gelžbetoninių 
konstrukcijų montuotojų (Situacijos darbo rinkoje apžvalga... 2008). Nuo 
2001 m. nedarbo lygis per kelerius metus staigiai nukrito ir 2007 m. jau 
faktiškai siekė natūralaus nedarbo normos ribą (4,3 proc.), tačiau šis su-
mažėjimas tik iš dalies išreiškė teigiamus užimtumo pokyčius. Tokia situa-
cija pirmiausia paaiškinama darbo jėgos srautų judėjimu iš šalies. 2005 m. 
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neigiamas migracijos saldo (–2,6 proc.) buvo didžiausias ES. 2007 m. jis 
taip pat išliko neigiamas, tačiau kiek sumažėjo.

Statistikos departamento duomenimis, vidutinis mėnesinis bruto dar-
bo užmokestis šalies ūkyje, įskaitant individualias įmones, 2007 m. suda-
rė 1802,4 lito ir, palyginti su ankstesniais metais, padidėjo 20,5 procento. 
Vidutiniam mėnesinio bruto darbo užmokesčiui didėti įtakos turėjo nuo 
2007 m. sausio 1 d. padidintas atskirų sričių biudžetinių įstaigų ir organi-
zacijų darbuotojų darbo užmokestis ir nuo 2007 m. liepos 1 d. padidinta 
minimalioji mėnesinė alga ir minimalusis valandinis atlygis (Statistikos 
departamentas 2008b).

2008  m. išryškėjo pirmieji ekonominio nuosmukio požymiai, vėliau 
lėmę sunkius darbo rinkos padarinius. Iki 2008 m. vykęs ekonomikos ki-
limas sudarė palankias sąlygas darbo pasiūlai mažėti. BVP augimo tempo 
sumažėjimas 2008 m. neigiamai atsiliepė darbo užmokesčio augimui. Sta-
tistikos departamento gyventojų užimtumo tyrimo duomenimis, nedarbo 
lygis pradėjo sparčiai didėti antrąjį 2008 m. pusmetį. Ketvirtąjį 2008 m. 
ketvirtį nedarbo lygis sudarė 7,9 proc., t. y. 2 proc. punktais daugiau nei 
praėjusį laikotarpį ir beveik dukart daugiau nei prieš metus, o antrąjį 2009 
metų ketvirtį nedarbo lygis pašoko iki 13,6 proc. Ekonominis nuosmukis 
labiausiai palietė jaunimą – iki 24 metų amžiaus bedarbių skaičius Lietu-
voje per metus ūgtelėjo beveik trigubai, o nedarbo lygis antrąjį 2009 metų 
pusmetį siekė beveik 30 proc. Neigiami pokyčiai darbo rinkoje dar labiau 
išryškino teritorinius gyventojų nedarbo ir užimtumo skirtumus šalyje. 

Analizuojant bedarbių struktūrą pagal išsilavinimą ir profesinį pasi-
rengimą būtina pastebėti, kad profesinio pasirengimo neturinčių bedar-
bių dalis kasmet šiek tiek didėjo ir 2007 m. sudarė 38 proc. Moterys, netu-
rinčios profesinio pasirengimo, 2007 m. sudarė 39 proc., vyrai – 37 proc. 
(Lietuvos darbo rinka skaičiais 2003–2007) (1.6 lentelė).

Pateikti duomenys iliustruoja sudėtingą darbo biržos klientų situaciją. 
Užimtumo galimybės13 (t. y. turėjimas tam tikrų charakteristikų, kurios 
rodo, kad asmuo yra tinkamas dirbti) Lietuvoje pirmiausia vertinamos 

13 Užimtumo galimybės (employability) – žinių, įgūdžių ir asmeninių savybių visuma, kuri leidžia 
asmeniui būti saugiam ir patirti sėkmę pasirinktoje profesinėje veikloje, taip prisidedant prie as-
meninės, bendruomenės ir ūkio gerovės (York 2006).
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per pasirengimą arba nepasirengimą darbo rinkai, o tai parodo tokias be-
darbio asmens charakteristikas, kaip profesinis pasirengimas ir nedarbo 
trukmė. Nagrinėjant kitus veiksnius, lemiančius asmens užimtumo sta-
tusą (amžius, darbo patirtis, papildomų užimtumo rėmimo požymių tu-
rėjimas), galima teigti, kad darbo biržos klientams yra papildomų kliūčių 
konkuruoti dėl laisvų darbo vietų.

Pastaruoju dešimtmečiu aktyvios darbo rinkos politikos priemonės ša-
lyje sparčiai populiarėjo. Nuo 1997 m. bedarbių, nukreiptų į aktyvios dar-
bo rinkos politikos priemones, skaičius viršijo nedarbo draudimo išmo-
kas gaunančiųjų skaičių o nuo 2000 iki 2004 metų, šis atotrūkis tik didėjo. 
Nepaisant nuo 2001 iki 2008 m. mažėjusio bedarbių skaičiaus, ADRP da-
lyvių gretos iki 2005 m. didėjo (Lietuvos darbo... 2006; 2008). (1.8 pav.)

1996–2000 m. ADRP priemonių dalyvių skaičius didėjo proporcingai 
bedarbių skaičiui. 2003–2004 m. kiek sumažėjus įtampai darbo rinkoje, 
ADRP priemonių dalyvių apimtys didėjo ir toliau. Didesnis nagrinėjamų 
priemonių dalyvių skaičiaus mažėjimas stebimas nuo 2005 m.

1.6 lentelė. Ieškantys darbo asmenys (tūkst ., per metus) . (Lietuvos darbo rinka 
skaičiais... 2006; Lietuvos darbo rinka skaičiais... 2008; Lietuvos darbo rinka 
skaičiais... 2009)

Ieškantys darbo asmenys 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Įregistruota ieškančių darbo, iš jų: … … 176,7 186,4 241,0 400,0
bedarbių 204,3 163,9 160,8 166,7 214,2 369,4
moterų 101,1 85 87,5 90,5 116,5 152,2
vyrų 103,2 78,9 73,3 76,2 124,5 172,2
absolventų 9,6 6,6 5,8 5,9 7,6 ...
jaunimo 40,6 29,1 26,1 29,6 38,6 79,6
priešpensinio amžiaus 12,1 12,3 … … … ...
neturinčių profesinio pasirengimo 66,5 56,7 59,9 66,3 84,0 145,2
pakartotinai per 1 m. laikotarpį 34,5 26,7 27,3 30,5 42,5 ...
niekur nedirbusių … … 19,3 22,3 24,5 47,3
darbo rinkoje papildomai remiamų 
bedarbių 60,7 62,5 … … … ...
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1.8 pav. Asmenų, įtrauktų į aktyvias darbo rinkos politikos priemones, ir 
asmenų, kuriems paskirta nedarbo draudimo išmoka14, skaičius (per metus) 

(Lietuvos darbo... 2008; Lietuvos darbo... 2009)

Nuo 2002 m. išlaidos aktyvioms priemonėms mūsų šalyje viršijo iš-
laidas pasyviam bedarbių rėmimui (1.9 pav.). Lietuvoje išlaidos DRP di-
dėjo, nors išliko vienos iš žemiausių ES. 2005 m. Lietuvos išlaidos DRP 
priemonėms sudarė 0,34 proc. (skaičiuojant proc. nuo BVP), o tai sudarė 
16 proc. ES 27 atitinkamo rodiklio vidurkio (išlaidos ADRP priemonėms 
sudarė 28 proc. ES 27 nagrinėjamo rodiklio vidurkio, o išlaidos pasyviam 
bedarbių rėmimui – vos 8,8 proc.). 2007 m. išlaidos ADRP priemonėms 
skaičiuojant nuo BVP buvo du kartus mažesnės, nei vidutiniškai ES šalyse 
šioms priemonėms skiriamas finansavimas, o išlaidų dalys pasyviam rė-
mimui – beveik 10 kartų mažesnės (Gagel 2009) (žr. 1.10, 1.11 pav.).

Įdomu tai, kad išlaidos ADRP priemonėms ypač padidėjo 2006–
2007 m., kai šių priemonių dalyvių skaičius mažėjo. Iš dalies tokią situa-
ciją galima paaiškinti pokyčiais, susijusiais su 2006 m. priimta Užimtumo 
rėmimo įstatymo redakcija, ypač padidėjusiomis išlaidomis profesiniam 
mokymui ir neformaliam švietimui. Aktyviau buvo plečiamos ir profesi-
nės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems (Lietuvos darbo... 2008).

14 Iki 2005-01-01 bedarbio pašalpa.
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(tūkst . Lt . iš Užimtumo fondo lėšų) (Lietuvos darbo... 2008;  

Lietuvos darbo... 2006; Lietuvos darbo... 2009)

Vienos populiariausių ADRP priemonių Lietuvoje išliko profesinis 
mokymas ir viešieji darbai. Pastaruoju metu sparčiai didėja įdarbinimo 
subsidijuojant populiarumas (beje, analizė rodo, kad ši priemonė suteikia 
bedarbiams daugiausia galimybių susirasti nuolatinį darbą). Kaip ir kitose 
šalyse, profesinio mokymo priemonės reikalauja daugiausia materialinių 
išlaidų, lyginant su kitomis darbo rinkos politikos priemonėmis.
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politikos priemones 1991–2005 m . (Lietuvos darbo . . . 2006)
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Iki 2008 m. vidurio mažėjant darbo jėgos pasiūlai, darbdaviams vis sudė-
tingiau buvo apsirūpinti reikiamos kvalifikacijos darbuotojais, kurių trūko 
atskiruose šalies ūkio sektoriuose. Nors bendras bedarbių skaičius mažėjo, 
darbo rinkoje sunkiai pavykdavo įsitvirtinti ilgalaikiams bedarbiams, neį-
galiesiems, vyresnio amžiaus ir kaimo vietovių gyventojams, neturintiems 
kvalifikacijos ar žemos kvalifikacijos asmenims. 2006 m. priimto Užimtumo 
rėmimo įstatymo tikslas buvo suteikti daugiau galimybių įsidarbinti sunku-
mų darbo rinkoje turintiems asmenims. Įstatymas buvo priimtas siekiant 
atsakyti tiek į darbdavių, tiek į ieškančių darbo asmenų (ypač patiriančiųjų 
sunkumų integruojantis į darbo rinką) poreikius. Priėmus naują įstatymą, 
pasikeitė ADRP priemonių struktūra. Kadangi net ir per ekonominio paki-
limo laikotarpį dalis registruotų darbo biržose asmenų negalėjo įsitvirtinti 
darbo rinkoje, 2006 m. redakcijos Užimtumo rėmimo įstatyme buvo išplės-
tos darbo rinkoje papildomai remiamų asmenų grupės ir numatyta, kaip jas 
remti. Įstatyme buvo įtvirtintos ir naujos užimtumo rėmimo priemonės: dar-
bo rotacija, darbo vietų steigimo subsidijavimas, įdarbinimas subsidijuojant, 
darbo įgūdžių įgijimo rėmimas ir savarankiško užimtumo rėmimas. Buvo 
numatyta, kad atsižvelgiant į pasikeitusią situaciją darbo rinkoje, įstatyme 
įtvirtintos naujos užimtumo rėmimo programos ir priemonės turėtų sudo-
minti ir į darbo rinką pritraukti daugiau nedirbančių asmenų bei skatinti 
juos pasinaudoti Užimtumo rėmimo įstatyme numatytomis garantijomis.
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1.11 pav. Ieškančių darbo asmenų nukreipimas į aktyvios darbo rinkos politikos 
priemones 2006–2009 m . (Lietuvos darbo . . . 2008; Lietuvos darbo . . . 2009)
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Pastebėta, kad 2005 m. keturi iš penkių ieškančių darbo asmenų daly-
vavo ADRP (be to, trečdalis visų dalyvių – profesinio mokymo programo-
se). Vėliau asmenų, dalyvaujančių šiose priemonėse, dalis mažėjo, bet vis 
tiek išliko didelė – 2007 m. 43,3 proc. darbo biržoje registruotų bedarbių 
turėjo galimybę pasinaudoti ADRP priemonėmis. Mažiausiai asmenų da-
lyvauti ADRP priemonėse buvo nusiųsta 2008 m. (36 tūkst., t. y. du kartus 
mažiau nei 2007 m.). Nepaisant to, kad 2009 m. ADRP dalyvių skaičius 
per metus padidėjo iki 47, 5 tūkst., palyginti su bendruoju bedarbių skai-
čiumi, ši dalis yra maža (1.12 pav.).
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1.12 pav. Darbo biržoje registruotų asmenų skaičiaus ir nukreiptų į  
ADRP priemones asmenų skaičiaus dinamika (proc ., tūkst .)  

(Lietuvos darbo . . . 2008; Lietuvos darbo . . . 2009)

Remiantis specialiųjų tyrimų duomenimis ir LDB įgyvendintų projek-
tų informacija, galima teigti, kad didžioji dalis ADRP priemonėse dalyva-
vusių asmenų įsidarbina.
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2 . AKTYVIOS DARBO RINKOS 
POLITIKOS PRIEMONIŲ VERTINIMO 
METODOLOGINIAI KLAUSIMAI  
IR PRINCIPAI

2.1. Aktyvios darbo rinkos politikos vertinimo 
būtinumas ir principai

Nuolat besikeičiančių socialinių sąlygų fone vertinimas išlieka bet kokio 
socialinio veiksmo kritinė funkcija. Taip pat jis turi neabejotinai svarbų 
poveikį sprendimų priėmimo procese ir bet kokioje veikloje, kurią reikia 
tobulinti. Kartu vertinimas užtikrina atskaitomybę tiek priemonių ini-
ciatorių, tiek plačiąja prasme visuomenės atžvilgiu (Stufflebeam 1997).

ADRP yra reiškinys, apimantis daug aspektų, kuris palaikomas tam 
tikros institucinės infrastruktūros. Vis didesnės išlaidos šiai politikai rea-
lizuoti sukelia poreikį ją įvertinti. Tiek augant šalies ekonomikai, didėjant 
užimtumui ir mažėjant nedarbui, tiek ekonominio nuosmukio laikotarpiu 
vyksta diskusijos apie šalies užimtumo politikai ir ją įgyvendinančioms 
institucijoms skiriamų lėšų tikslingumą. Nors ADRP priemonėms, kaip 
vienam svarbiausių užimtumo politikos įgyvendinimo mechanizmų, 
mūsų valstybės skiriamos lėšos sudaro daug mažesnę dalį negu kitose Eu-
ropos Sąjungos šalyse (Employment in Europe... 2006), o Lietuvai įstojus 
į ES, ADRP priemonėms finansuoti aktyviai naudojamos ir struktūrinių 
fondų lėšos, neretai galima išgirsti siūlymų dar sumažinti šių priemonių 
finansavimą ir naudojimo apimtis. 

1989  m. EBPO pranešime (OECD... 1989), skirtame šios organiza-
cijos šalių narių užimtumo politikai vertinti, pirmiausia akcentuojama 
finansinė ir ekonominė ADRP efektyvumo pusė. Toks požiūris daugelio 
mokslininkų buvo labai kritikuojamas kaip pernelyg siauras. Vertinant 
ADRP priemones vis dažniau buvo siūloma taikyti tuos pačius principus, 
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kaip ir vertinant bet kokius kitus socialinius projektus. Anot H. T. Cheno 
(1990), toks vertinimas turi apimti šias pagrindines sritis:

– priemonių (programų), tikslų ir uždavinių analizė;
– priemonių metu įgyvendinamų veiklos rūšių analizė, kartu siekiant 

nustatyti, ar iškeltieji tikslai buvo pasiekti (programų monitoringo 
dalis);

– priemonių įgyvendinimo pasekmių analizė, atsižvelgiant į poveikį 
jų dalyviams, į priemones įgyvendinančius ir prižiūrinčius asmenis, 
taip pat į priemonių organizacinę struktūrą ir priemonių realizavimo 
mikro- bei makroaplinkas;

– priemonių poveikio kiekybinė analizė, pirmiausia – sąnaudų ir nau-
dos balanso palyginimas;

– priemonių poveikio kokybinė analizė, ypač akcentuojant numatytų 
įgyvendinti tikslų galimybių vertinimą;

– apibendrinimas (išvados ir pasiūlymai, išplaukiantys iš priemonių 
veiklos rūšių analizės).

Kitas 1991 m. EBPO pranešimas, skirtas DRP vertinimo klausimams, 
jau pateikė platesnes vertinimo sritis. Kartu jame pabrėžiama, kad DRP 
priemonių vertinimas – tai „sistemiška, kritiška šių priemonių tikslų, įgy-
vendinimo ir efektų analizė“. Tokiu būdu išsiskyrė trys didelės DRP prie-
monių vertinimo sritys: politikos vertinimas, įgyvendinimo vertinimas 
bei poveikio vertinimas (OECD 1991). 

Keičiantis užimtumo ir socialinės politikos tikslams, keitėsi ir ADRP 
vertinimo sritys. Anksčiau pagrindiniai Europos užimtumo strategijos ir 
daugelio EBPO ir ES šalių darbo rinkos politikos prioritetai buvo nedarbo 
mažinimas, o XXI a. pradžioje pagrindiniu ES iššūkiu tapo konkuren-
cingumo didinimas globalioje ekonomikoje. Siekis neprarasti pozicijų 
tarptautinėje arenoje priverčia ieškoti naujų būdų į užimtumo priemones 
įtraukti kuo daugiau gyventojų. Kartu (ir tai laikoma išskirtiniu ES bruo-
žu) siekiama išlaikyti atitinkamas šalių narių gyventojų socialines garan-
tijas ir apsaugoti nuo socialinių rizikų. 2008 m. daugelio ES šalių darbo 
rinkas skaudžiai palietusi pasaulio ekonominė krizė privertė ieškoti naujų 
sprendimų, siekiant išlaikyti ir didinti nacionalinį konkurencingumą bei 
suteikiant darbą praradusiems asmenims socialines garantijas. Nepaisant 
laikinų sunkumų, susijusių su didėjančiu spaudimu socialinės apsaugos 
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mechanizmams, ilgalaikių investicijų į žmogiškąjį kapitalą planų nežada-
ma atsisakyti.15 

Europos ekonomikos atkūrimo plane (2008) išvardyti strateginiai eko-
nomikos atkūrimo plano tikslai:

– skubiai didinti paklausą ir vartotojų pasitikėjimą;
– mažinti žmonių patiriamus nuostolius ir jo padarinius dėl ekono-

mikos nuosmukio labiausiai pažeidžiamiems gyventojams. Krizės 
jau palietė ar dar palies daug darbuotojų ir jų šeimų. Galima imtis 
veiksmų darbo vietų praradimui stabdyti ir padėti žmonėms sparčiai 
sugrįžti į darbo rinką, užuot ilgą laiką buvus be darbo.

– padėti Europai pasirengti pasinaudoti padėtimi, kai ekonomika vėl 
ims augti, kad ji atitiktų konkurencingumo ir ateities poreikius, kaip 
apibrėžta Lisabonos ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo stra-
tegijoje. Tam reikia vykdyti būtinas struktūrines reformas, skatinti 
inovacijas ir kurti žinių ekonomiką;

– paspartinti perėjimą prie mažai anglies dioksido į aplinką išskirian-
čių technologijų ekonomikos. Tai Europai sudarytų sąlygas taikyti 
savo klimato kaitos mažinimo ir energijos tiekimo patikimumo di-
dinimo strategiją. Ši strategija paskatins taikyti naujas technologijas, 
padės kurti su aplinkosauga susijusias darbo vietas ir suteiks naujų 
galimybių sparčiai augančiose pasaulio rinkose, taip pat padės ma-
žinti gyventojų bei verslo subjektų energijos išlaidas ir Europos pri-
klausomybę nuo energijos iš užsienio (Europos ekonomikos atkūrimo 
planas 2008).

15 Lisabonos Europos Vadovų Tarybos 2000 m. kovo 23–24 d. išvadose nustatytas strateginis ES tikslas 
iki 2010 metų – paversti Europos Sąjungą konkurencingiausia ir dinamiškiausia žiniomis paremta 
ekonomika pasaulyje. 2005 metais Lisabonos strategijoje buvo išskirtos dvi prioritetinės sritys: eko-
nomikos augimas ir užimtumo skatinimas. 2008 metų kovą Europos Vadovų Taryba pradėjo naują 
3 metų (2008–2010 metai) Lisabonos strategijos įgyvendinimo ciklą, kuris tapo nauja paskata spręs-
ti globalizacijos iššūkius ir paversti juos galimybėmis, nelėtinant reformų, o atvirkščiai – sparčiau 
jas įgyvendinant ir siekiant, kad toliau augtų Europos ekonomika ir didėtų jos konkurencingumas. 
2008 m. kovo 13–14 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose patvirtintos 4 prioritetinės reformų sritys 
(žinios ir inovacijos; verslo potencialo realizavimas; investicijos į žmones ir darbo rinkos moderni-
zavimas; energetika ir klimato kaita) ir toliau laikomos tinkamu reformos pagrindu. Tai, kad Euro-
pos Komisijos pateiktos atnaujintos Integruotos ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo gairės 
2008–2010 metams iš esmės liko tokios pat kaip 2005–2007 metams, rodo politikos tęstinumą, iškel-
tų prioritetų aktualumą bei taikomų politinių priemonių veiksmingumą.
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Siekiant Ekonomikos atkūrimo plano tikslų apsaugoti žmones ir neleisti, 
kad dėl krizės nukryptų dėmesys nuo ES ilgalaikių interesų ir poreikio in-
vestuoti į ateitį, be kitų veiksmų, ES šalys narės raginamos išsaugoti užimtu-
mą ir skatinti verslumą. Siekiant didinti įsidarbinimo galimybes, užtikrinti 
sparčią atleistų darbuotojų reintegraciją į darbo rinką ir išvengti ilgalaikio 
nedarbo, itin svarbu įgyvendinti aktyvios integracijos ir integruotą darbo 
rinkos lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyros politiką, pagal kurią 
daugiausia dėmesio būtų skiriama motyvavimo priemonėms, perkvalifika-
vimui ir įgūdžiams tobulinti. Atsižvelgiant į tai, taip pat bus svarbi tinkama 
socialinė apsauga, skatinanti dirbti ir padedanti užtikrinti perkamąją galią.

Kaip galima pastebėti, atitinkamos strategijos, užtikrinančios tiek eko-
nominį augimą, tiek tvarią socialinę apsaugą, paieškose vis labiau ryškėja 
darbo rinkos ir socialinės politikos suartėjimas. Šiame kontekste kinta 
ir aktyvios darbo rinkos politikos vaidmuo. Pastaraisiais metais ADRP 
nagrinėjamos kaip įrankis, padedantis saugiai įveikti perėjimą (angl. tran-
sition) nuo nedarbo prie užimtumo, ilgiau išlikti darbo rinkoje ir joje 
sustiprinti pozicijas. Taigi, vertinimo studijos neapsiriboja tikslu nusta-
tyti, kokiu mastu ADRP priemonės prisideda mažinant nedarbo lygį ar 
didinant užimtumo lygį. Kyla būtinumas platesniu mastu įvertinti ADRP 
priemonių socialinį poveikį.

Atsižvelgiant į ADRP kitimą, tikslų ir grupių, kurios įtrauktos į šias 
priemones, įvairovę, kyla klausimų dėl ADRP vertinimo koncepcijos. Ta-
čiau dažniausiai sutariama, kad vertinimo procese turi būti atsižvelgiama 
į šiuos aspektus: 

– sąnaudų ir naudos balanso vertinimas. Siekiama atsakyti į klausimą, 
ar priemonėje dalyvauja maksimalus dalyvių skaičius esant mažiau-
sioms įmanomoms sąnaudoms;

– programos efektyvumas. Bandoma atsakyti, ar ilgalaikėje ar trumpa-
laikėje perspektyvoje priemonės padeda dalyviams pasiekti geresnių 
darbo rezultatų ar gauti didesnį užmokestį;

– politinis aktualumas, politinių tikslų atitikimas. Norint atsakyti į šį 
klausimą, turi būti nustatyta, ar šios priemonės atitinka platesnius 
politikos tikslus ir prisideda prie bendros politikos įgyvendinimo, ar 
jų poveikis neprieštarauja kitų priemonių ir programų tikslams, ar 
jos suderintos su kitų asmenų užimtumo galimybėmis; 
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– platesnė socialinė vertė. Nustatant socialinę vertę būtina ištirti, ar 
programa prisideda prie platesnių socialinių tikslų įgyvendinimo, 
tokių kaip socialinė sanglauda, skurdo mažinimas, demokratija ir 
dalyvavimas priimant sprendimus (Employment... 2006).

Atsižvelgiant tiek į Lietuvos, tiek į Europos Sąjungos užimtumo poli-
tikos prioritetų pokyčius, kai akcentuojamas dalyvavimas darbo rinkoje 
ir darbo patrauklumo didinimas, požiūrio į darbą kaip į visą gyvenimą 
trunkantį ciklą, skatinimas, darbo rinkos modernizavimas, gerinant dar-
bo santykių lankstumą ir užimtumo garantijas, stiprinant socialinių par-
tnerių vaidmenį, ir taip pat investicijų į žmogiškąjį kapitalą plėtojimas, 
manome, kad didesnis dėmesys vertinimo procese turi būti skiriamas 
ADRP priemonių atitikčiai minėtiems užimtumo politikos tikslams.

ADRP priemonės Lietuvos darbo biržos yra įgyvendinamos nuo pat 
jos įkūrimo pradžios (1991 m.). Visą laiką stebima, kaip šios priemonės 
įgyvendinamos, tačiau iki šiol dar nėra sukurta metodikos, kuria remian-
tis būtų kompleksiškai įvertintas aktyvios darbo rinkos politikos priemo-
nių poveikis ir efektyvumas.

Atsižvelgiant į didelę programų vertinimo technikų ir metodų įvairo-
vę, atsiranda būtinumas apibrėžti teorinį aktyvios darbo rinkos politikos 
priemonių vertinimo pagrindą. R. Pawsono ir N. Tilley’o (1997) darbe 
pristatoma realistinio vertinimo koncepcija iš kitų vertinimo teorijų iš-
siskiria kompleksiniu požiūriu. Realistinio vertinimo požiūris suteikia 
galimybę plačiau pažvelgti į ADRP efektyvumą lemiančius veiksnius ir 
pačią efektyvumo sąvoką, tad šiame darbe siekiama ją pritaikyti kuriant 
aktyvios darbo rinkos politikos priemonių vertinimo mechanizmus.

2.2. Realistinio vertinimo koncepcija

Vertinimo teorijų plotmėje egzistuoja dvi kraštutinės pozicijos – empiri-
nis, nuvertinant vertybinių klausimų svarbą vertinimo procese, ir radi-
kalus konstruktyvusis, tvirtinant, kad visos vertybinės pozicijos yra vie-
nodai svarbios. Emerdžentinio vertinimo pozicija – tai bandymas rasti 
prieštaringų nuostatų aukso vidurį, remiantis savitu požiūriu į socialinę 



872. AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ VERTINIMO  
METODOLOGINIAI KLAUSIMAI IR PRINCIPAI

tikrovę. Sekdami Popper’io pėdomis, šios srovės atstovai vertinimo tiks-
lais planuojamą tyrimą traktuoja kaip priemonę patikrinti ir plėtoti soci-
alinę teoriją. R. Pawsonas ir N. Tilley’as, semdamiesi minčių iš socialinių 
sistemų pokyčių teorijos, socialines programas mato kaip ypatingus soci-
alinių pokyčių atvejus, kai remiantis naujomis idėjomis bandoma trans-
formuoti socialines sąlygas (Pawson, Tilley 1997). Socialinės sąlygos, su 
kuriomis susiduria tam tikros grupės arba ištisos gyventojų kartos, nėra 
jų pačių sukurtos: bet kokios naujos tam tikros grupės idėjos keičia ir 
kuria naujas socialines sąlygas naujoms kartoms. Politikos formuotojai 
mokslininkų padedami bando sukurti ir pasitelkdami programas įgy-
vendinti socialinių pokyčių epizodus. R. Pawsonas ir N. Tilley’as mano, 
kad šių iniciatyvų sėkmė ar nesėkmė priklauso nuo to, kiek programą 
remiančioje teorijoje sugebėta nuspėti ir kontroliuoti kylančias idėjas ir 
socialines sąlygas. Anot autorių, tik nuodugnus teorijos, kuria buvo pa-
grįsta programa, nagrinėjimas užtikrina patikimą kokybišką vertinimą 
(Pawson, Tilley 1997).

Minėta, kad aktyvios darbo rinkos politikos šaknys glūdi skirtingose 
ekonomikos teorijose (Keyneso idėjose arba neoliberalizmo teorijose). 
Taip pat buvo pažymėta, kad ADRP niekada neturėjo griežtai apibrėžtos 
teorinės bazės, taigi R. Pawsono ir N. Tilley’o iškeltos sąlygos dėl nuodu-
gnaus teorijos nagrinėjimo įgyvendinti nepavyktų. Tačiau, galima ma-
nyti, kad teorinis aktyvios darbo rinkos politikos neapibrėžtumas galbūt 
ir lėmė išskirtinį jos priemonių populiarumą. Galima teigti, kad ADRP 
priemonės gali tapti universaliu tiek užimtumo, tiek socialinės politikos 
įrankiu, priklausomai nuo jai keliamų tikslų.

Taip pat R. Pawsonas ir N. Tilley’as pažymi, kad dauguma projek-
tų, kuriuose vienaip ar kitaip dalyvauja vertintojai, dažniausiai skirti re-
formoms parengti, nors šios reformos daugeliu atvejų nėra radikalios, 
o greičiau „kosmetinės“. Niekas nemano, kad tokios svarbios socialinės 
problemos, kaip skurdas, nelygybė, socialinio teisingumo stoka, gyven-
tojų sveikatos problemos ir pan., bus panaikintos įgyvendinus vieną ar 
kitą arba keletą programų. Taip pat visiškai akivaizdu, kad įmanoma ir 
kartu tikslinga iš esmės keisti multidimensinius veiksnius, slypinčius kul-
tūrinėje ir bendruomenės aplinkoje, kurie lemia socialinius skirtumus. 
Todėl praktiniu požiūriu programos ar projektai turėtų būti kuriami taip, 
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kad juos būtų galima naudoti politikos formavimo procesuose (Pawson, 
Tilley 1997). Politikos formuotojus ir specialistus, t. y. tas grupes ir asme-
nis, kurie inicijuoja ir valdo pokyčius, jie laiko pagrindiniais vertinimų 
rezultatų vartotojais.

Kaip jau pastebėta anksčiau, realistinio vertinimo požiūriu, programos 
ar programų vertinimo tikslais atliekamas tyrimas yra traktuojamas kaip 
teorijos, kuria pagrįsta programa, tikrinimas. Tokio tyrimo metu emer-
džentinio realistinio vertinimo atstovai pirmenybę teikia aiškinimui, per 
kurį siekiama identifikuoti:

– programų kūrimo mechanizmus, kuriuos galima paveikti ir kurie są-
lygoja programos rezultatus;

– sąlygas, kurioms esant šie mechanizmai veikia;
– individų grupes, kuriems šie mechanizmai naudojami (Pawson, Til-

ley 1997).
Nagrinėjant programų kūrimo mechanizmus ir juos analizuojant, pir-

miausia reikia nustatyti, kodėl programa veikia. Tai padėtų sustiprinti jos 
poveikį, padaryti jį tikslesnį (priemones nukreipti labiausiai pagalbos rei-
kalingoms grupėms) ir sukurti veiksmingesnius poveikio mechanizmus 
ateityje. Be to, programų kūrimo mechanizmų suvokimas leidžia geriau 
įsivaizduoti numatomą jų poveikį.

Anksčiau pateiktą vertinimo schemą, susidedančią iš trijų elementų 
(kūrimo mechanizmų, jų veikimo sąlygų ir tikslinių grupių), bus ban-
doma pritaikyti mūsų šalyje taikomoms aktyvios darbo rinkos politikos 
priemonėms. 

Detaliau teikiamos pagalbos programos dalyviams priemonių me-
chanizmus galima suskirstyti į dvi grupes – tai finansinis darbdavių ska-
tinimas ir ieškančių darbo asmenų gebėjimų prisitaikyti darbo rinkoje 
tobulinimas. Galima teigti, kad mūsų šalyje pirmiausia orientuojamasi į 
finansinio darbdavių skatinimo priemonę – darbdaviui suteikti subsidi-
ją darbo užmokesčiui (remiamo įdarbinimo priemonių atvejis). Taip pat 
įgyvendinant skirtingas priemones yra numatytos galimybės kompensuo-
ti darbdaviams kitas patiriamas išlaidas – darbo užmokesčio apskaičiuotų 
draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas, darbo įgū-
džių įgijimo tiesiogiai darbo vietoje organizavimo išlaidas ir kt. Norintys 
savarankiškai dirbti asmenys taip pat remiami.
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Asmenų gebėjimo prisitaikyti darbo rinkoje tobulinimas susijęs su 
keliomis ADRP priemonių įgyvendinimo aplinkybėmis. Pirmiausia pa-
prastai visi šiose priemonėse dalyvaujantys asmenys yra išklausę paskaitų 
ciklą, skirtą darbo paieškos įgūdžiams įgyti ir lavinti, kad galėtų naudotis 
pagalba, renkantis profesiją, savarankiškai kuriant sau darbo vietą (vadi-
namasis konsultavimas grupėse). Be to, prieš dalyvavimą pačioje priemo-
nėje asmuo supažindinamas su konkrečios darbo vietos, kurioje numa-
tyta įgyvendinti priemonę, darbo specifika. Įgyti arba tiesiogiai tobulinti 
profesinius įgūdžius skirtos profesinio mokymo ir darbo įgūdžių įgijimo 
rėmimo priemonės. Tačiau kitos priemonės taip pat netiesiogiai padeda 
palaikyti tam tikrą profesinių žinių ir įgūdžių lygį. Laikoma, kad pats 
dalyvavimas priemonėje turi paskatinti žmogų keisti požiūrį į darbą ir 
savo padėtį darbo rinkoje, taigi motyvacija pasiekiama savaime. 2009 m. 
atsirado naujovė – bedarbiai gali pasinaudoti teritorinio judumo rėmimo 
priemone, kuria kompensuojamos kelionės ir apgyvendinimo išlaidos.

Atsižvelgiant į tokią situaciją galima teigti, kad priemonių vertinimo 
proceso metu jų įgyvendinimo mechanizmus reikia kuo labiau detalizuoti 
(2.1 pav.).

 

Finansinis darbdavių 
skatinimas

Asmenų gebėjimų 
prisitaikyti darbo rinkoje 

tobulinimas

– darbo užmokesčio 
kompensavimas

– darbo vietos steigimo 
ir / ar pritaikymo 
kompensavimas

– kitų darbdavio patirtų 
išlaidų kompensavimas

– informavimas ir 
konsultavimas

– profesinių įgūdžių  
įgijimas arba 
tobulinimas

– motyvacijos skatinimas

– su įsidarbinimu 
susijusių išlaidų 
padengimas (kelionės, 
apgyvendinimo išlaidų 
kompensavimas, kt.)

2.1 pav. ADRP priemonių mechanizmai (sudaryta pagal ADRP priemonių 
įgyvendinimą reglamentuojančių dokumentų nuostatas)
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Kitas vertinimo elementas – sąlygos, kurioms esant veikia programų 
mechanizmai. Taikant emerdžentinio realistinio vertinimo atstovų sukur-
tą schemą užimtumo rėmimo programų analizės procesui, sąlygos gali 
būti suprantamos kaip darbo rinkos tendencijos, išreikštos užimtumo, 
aktyvumo, nedarbo lygio, darbo jėgos paklausos ir pasiūlos, kitais gyven-
tojų užimtumo rodikliais. Taip pat reikėtų paminėti šalies darbo rinkos 
politikos siekius Europos užimtumo strategijos kontekste. Toks požiūris 
ne tik leidžia objektyviau nustatyti programų poveikį (taip pat ir realųjį) 
šiuo momentu arba trumpalaikėje perspektyvoje, bet ir leidžia numatyti 
ilgalaikes tobulinimo gaires.

Programų įgyvendinimo sąlygos susijusios su neabejotinai svarbiu isto-
riniu aspektu. Praeito dešimtmečio situacija darbo rinkoje labai skyrėsi nuo 
dabartinės, todėl programų kūrimo tikslai, atitinkantys tuometines ūkio 
darbo rinkos ir socialines šalies sąlygas, gali skirtis nuo šiuo metu aktyvioms 
darbo rinkos politikos priemonėms keliamų iššūkių. Esant dideliam bedar-
bių skaičiui ir menkai laisvų darbo vietų pasiūlai natūralu, kad pagrindiniu 
programų tikslu laikomas įdarbinimas. Tačiau keičiantis tiek socialinėms, 
tiek ekonominėms (ir atitinkamai darbo rinkos) sąlygoms, integruojantis 
ekonominės, socialinės ir užimtumo politikos tikslams, aktyvios darbo 
rinkos politikos priemonių paskirtis ir poveikis įgauna daugialypį pobūdį. 
Užimtumas pats savaime nelaikomas tikslu, strateginėje plotmėje atskiro 
individo ir gyventojų grupių socialinės integracijos klausimai, socialinės 
sanglaudos ir tvarios raidos idėjos užima pirmaujančias pozicijas. Atsižvel-
giant į nuo 2008 m. pabaigos mūsų šalyje grėsmingai didėjantį bedarbių 
skaičių, būtina paminėti, kad įgyvendinamoms ADRP priemonėms atiteko 
svarbi socialinės įtampos mažinimo funkcija. Štai kodėl užimtumo rėmimo 
ir kitų ADRP priemonių vertinimo procesas turėtų apimti ir jų kūrimosi 
mechanizmų analizę, įvertinant atitiktį naujai realybei, tai galbūt leistų iš 
naujo suformuluoti jų tikslus, taikliau nurodant siekiamus rezultatus.

Siekiant nustatyti trečiojo vertinimo elemento – grupių, kurioms šie 
mechanizmai naudojami – atitikmenį vertinant užimtumo rėmimo pro-
gramas, neužtenka pasakyti, kad analizuojamą grupę sudaro bedarbiai. 
Labai svarbu tiksliai apibrėžti atskiras tikslines grupes bendroje bedarbių 
struktūroje ir nustatyti charakteristikas, rodančias jų padėtį skirtingais 
visuomenės lygmenimis.
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Didelis vadinamųjų sunkiai integruojamų į darbo rinką asmenų skaičius 
kelia naujų iššūkių aktyvios darbo rinkos politikos priemonių kūrėjams, ver-
čia atidžiau žiūrėti į kiekvieno į darbo biržą besikreipiančio asmens padėtį 
ir galimybes. Toks diferencijuotas požiūris leidžia atsižvelgti į specifinius 
tikslinių grupių atstovų poreikius. Tačiau didėjanti specifinėms tikslinėms 
asmenų grupėms kuriamų ir (ar) taikomų priemonių įvairovė apsunkina jų 
vertinimo procesą, ypač siekiant nustatyti platesnį programos poveikį (pvz., 
įtaką programos dalyvio šeimai, bendruomenei, darbdaviui ir kt.).

Pagrindinis vertinimo tikslas realistinio vertinimo koncepcijoje yra 
ištirti, kokiu mastu aplinka prisideda prie suplanuotų pokyčių įgyvendi-
nimo (arba juos stabdo). Rezultatai yra aiškinami keliant ir tikrinant hi-
potezes dėl tam tikrų priemonių mechanizmų veikimo tam tikrame kon-
tekste. Taigi vertinant pasirinktas programas reikėtų atsakyti į klausimus 
dėl priežastinių ryšių tarp įvairių kontekstų, mechanizmų ir rezultatų. 
Vertintojai realistai daro išvadą, kad „realistinio vertinimo uždavinys yra 
rasti būdą identifikuoti, aiškiai išreikšti, patikrinti ir išgryninti numato-
mas kontekstų, mechanizmų ir rezultatų konfigūracijas“.

R. Pawsonas ir N. Tilley’as teigia, kad programos veikia (kitais žo-
džiais, yra sėkmingų rezultatų) tik tada, kai jos perteikia tinkamas idėjas 
ir galimybes (mechanizmus) tikslinėms grupėms palankioje socialinėje ir 
kultūrinėje aplinkoje (kontekste). Visa kita realistinis vertinimas semia iš 
šių aiškinamųjų pozicijų (2.2 pav.).

 

 

 

= + 
Rezultatas 
(outcome)

Mechanizmas 
(mechanism)

Kontekstas 
(context)

2.2 pav. Konceptualus realistinio vertinimo modelis  
(sudaryta remiantis Pawson, Tilley 1997)

Kadangi realistai vertintojai ypatingą dėmesį skiria socialiniams poky-
čiams, o dauguma programų ir skirtos tam tikroms permainoms pasiekti, 
programos rezultatai pirmiausia ir tapatinami su įvykusiais pokyčiais. Ver-
tinant konkrečias programas svarbu ne tik nustatyti pokytį kaip įvykusį 
faktą, bet taip pat būtina jį paaiškinti. R. Pawsonas ir N. Tilley’as giliai 
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įsitikinę, kad priežastinių ryšių supratimas yra vertinimo pagrindas. Jie 
palaiko generatyvinio priežastingumo (angl. generative causation) teoriją, 
kurioje konteksto veiksniai užima labai svarbią vietą. Daroma prielaida, 
kad programų, ypač socialinių, taikymas į esamus socialinius santykius 
(t. y. kontekstą) įneša naujų idėjų, inicijuoja naujų procesų įdiegimą ir 
skatina naujų išteklių paieškas (t. y. mechanizmus). Kontekstas gali apimti 
istorinius, politinius, organizacinius ir kitokius veiksnius ir bėgant laikui 
keistis. Šiuo atveju vertintojas susiduria su būtinybe ištirti mechanizmus, 
turinčius įtakos tam tikrai socialinei problemai. Šį žingsnį R. Pawsonas ir 
N. Tilley’as pavadino pirmąja aksioma.

Antroji autorių išskiriama realistinio vertinimo sąlyga yra konteksto sąly-
gos. Jie teigia, kad kai kurios programos veikia sėkmingai ir lemia teigiamus 
pokyčius, o kai kurios – ne. Kartais praktiškai neįmanoma atskirti konteksto 
įtakos programos įgyvendinimo sėkmei, be to, reikia atsiminti, kad kon-
tekstas (net ir analizuojant vieną programą) būna įvairus ir nuolat keičiasi.

Realistinio vertinimo sąlygos: 
Pirmoji aksioma. Vertinimo procese turi būti atsakyta į šiuos klau-

simus: kokie yra programos inicijuoti pokyčio mechanizmai ir kaip jie 
veikia esamus socialinius procesus.

Antroji aksioma. Vertinimo procese turi būti atsakyta į šiuos klausi-
mus: kokios socialinės ir kultūrinės sąlygos yra būtinos pokyčių mecha-
nizmams realizuotis ir kaip jie (mechanizmai) yra įkomponuoti į progra-
mos kontekstą.

Prieš tai buvo išvardytas gana tikslus programų veikimo mechanizmų 
sąrašas, kurį sudaro du blokai – darbdavių finansinis skatinimas ir veiks-
mai, nukreipti į bedarbių gebėjimų prisitaikyti darbo rinkoje tobulinimą 
(2.1 pav.). Daug sudėtingiau yra nustatyti konteksto, kuriame programos 
yra įgyvendinamos, veiksnius, tuo labiau, kad sąlygos (kontekstas) visą 
laiką kinta.

Konteksto klausimo įtraukimas į vertinimo procesą reiškia, kad pri-
pažindamas programos efektyvumo nustatymo sąsają su daugybe veiks-
nių, vertintojas turi sugebėti atrasti balansą tiek tarp nevienodų indi-
vidualių pozicijų, tiek tarp skirtingų vertybių. Pirmuoju atveju būtinai 
turi būti atsižvelgta į skirtingą programos daromą poveikį skirtingoms 
individų grupėms, antruoju – turi būti nuspręsta, kokio pobūdžio po-
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veikis ir kokiai grupei arba grupėms bus tiriamas. Tokia pozicija padeda 
sąlygiškai nustatyti vertybių prioritetus, kadangi tai, kas gali atrodyti 
veiksminga vienai žmonių grupei, turinčiai tam tikrų vertybių, gali at-
rodyti nieko verta kitai, besivadovaujančiai kitomis vertybėmis (Paw-
son, Tilley 1997).

Pripažįstant faktą, kad konteksto veiksnių aibė yra per daug plati, re-
alistinio vertinimo atstovai sprendimo laisvę dėl jų pasirinkimo palieka 
patiems tyrėjams. Pačias programas tapatindami su teorijomis, o vertini-
mą – su teorijų tikrinimu (angl. theory-testing), jie teigia, kad tik vado-
vaujantis tikrinama teorija galima nustatyti, kas bus konkrečiai tiriama 
programai vertinti skirto tyrimo metu.

Pastaraisiais metais Lietuvos darbo rinkoje įvyko didelių pokyčių, 
todėl natūralu, kad keičiantis sąlygoms kinta ir programų rezultatai. Iš 
pagrindinių pastarųjų metų šalies darbo rinkos bruožų reikia paminėti 
šiuos: šalies ekonomikos augimas ir paskui vykstantis staigus nuosmukis, 
nedarbo lygio augimas, teritoriniai užimtumo ir nedarbo skirtumai, sva-
rus darbo jėgos paklausos ir pasiūlos neatitikimas ir kt. veiksniai. 

Atsižvelgiant į tai, kad mūsų šalyje ADRP priemonės nukreiptos į la-
biausiai socialiai pažeidžiamus asmenis, į nagrinėjamų konteksto sąlygų 
sąrašą būtina įtraukti ir veiksnius, susijusius su socialinės apsaugos siste-
mos išsivystymo klausimais (pvz., socialinių išmokų skyrimo sąlygos ir 
dydis; skirtumas tarp pajamų, gaunamų iš darbinės veiklos ir socialinės 
paramos sistemos; vaikų priežiūros paslaugų prieinamumas; kiti veiks-
niai). Taigi galima išskirti tris pagrindinius konteksto veiksnius – ekono-
minį, socialinį ir užimtumo.

Apibrėžiant programų įgyvendinimo rezultatus pirmiausia reikėtų at-
kreipti dėmesį į tai, kad realistinio vertinimo atstovai vadovaujasi stra-
tifikuotos tikrovės pobūdžio nuostatomis. Stratifikuotą tikrovės pobūdį 
realistinio vertinimo teorijos kūrėjai iliustruoja J. Haldane’ o pateiktu pa-
vyzdžiu (Haldane 1996). Atskiras individas gali būti nagrinėjamas psicho-
loginės sistemos kontekste (asmenybės lygmuo), tačiau individas taip pat 
gali būti šeimos narys, o šeima savo ruožtu yra didesnių socialinių grupių 
komponentė ir t. t. Realistinio vertinimo šalininkai teigia, kad programos 
inicijuotas poveikis, atsirandantis vienu lygmeniu negali būti paprastai 
atkartojamas ir kitu. Taip pat reikia prisiminti ir laiko faktorių: programos 
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poveikis gali turėti trumpalaikių ir ilgalaikių pasekmių ne tik asmeniui, 
bet ir grupei, bendruomenei ar visuomenei. Štai kodėl vertinimas turėtų 
paliesti visus lygmenis (Pawson, Tilley 1997).

Tačiau ši nuostata slepia daug sunkumų. Jeigu į individą, šeimą, ben-
druomenę ar valstybę žiūrima kaip į lygiaverčius subjektus, būtina atsi-
žvelgti į jų vertybes, kurios anaiptol gali būti skirtingos ar net prieštarin-
gos. Nepaisant šių sunkumų, realistinio vertinimo požiūriu, geriau susi-
durti su skirtingų pozicijų sintezės problema, negu apsiriboti tik vieno 
lygmens požymių vertinimu.

Taigi vertinant ADRP priemonių rezultatus pirmiausia reikia apibrėž-
ti gyventojų grupes, kurioms yra skirtos programos. Lietuvoje įgyven-
dinamos aktyvios priemonės yra skirtos bedarbiams, o pirmenybę jose 
dalyvauti turi asmenys, turintys didžiausių sunkumų siekiant užimtumo. 
Prie darbo rinkoje papildomai remiamų asmenų grupių mūsų šalyje pri-
skiriami neįgalieji, ilgalaikiai bedarbiai, priešpensinio amžiaus asmenys, 
tėvai, auginantys vaikus, socialinės atskirties grupėms priklausantys as-
menys ir kiti Užimtumo rėmimo įstatyme išvardyti asmenys. (Lietuvos 
Respublikos... 2009).

Atsižvelgiant į pateiktus pastebėjimus apie stratifikuotą tikrovės pri-
gimtį, rezultatų, susijusių su poveikiu programos dalyviams, aptarimas 
turi apimti kelias sritis – programos dalyvio situacijos darbo rinkoje po-
kyčiai (pvz., įsidarbinimas); dalyvio ar jo namų ūkio materialinės situa-
cijos pasikeitimas (pvz., padidėjusios pajamos); dalyvio psichologinė bū-
sena (pvz., didesnis pasitikėjimas savimi); dalyvio profesinė kompetencija 
(pvz., geresnės žinios, įgūdžiai, gebėjimai); dalyvio socialiniai santykiai 
(pvz., pagerėję socialiniai įgūdžiai, tvirtesni socialiniai ryšiai). Taip pat 
būtina atsižvelgti ir į programų daromo poveikio atspindį kitais lygmeni-
mis (šeimos ir bendruomenės).

Antroji svarbi ADRP „vartotojų“ grupė yra darbdaviai, kurie dalyvau-
dami darbo biržos organizuojamose priemonėse jaučia apčiuopiamą pa-
ramą. Didžiąją dalį ADRP priemonių įgyvendinančių darbdavių sudaro 
smulkiosios ir vidutinės įmonės, kuriems dalyvavimas programoje leidžia 
sumažinti įmonės veiklos sąnaudas ir pajusti kitokią naudą (pvz., išban-
dyti tinkamą darbuotoją arba pasijusti socialiai atsakingiems) (Okunevi-
čiūtė Neverauskienė 2006b).
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Jau minėta, kad ADRP tikslai neapsiriboja pagalba bedarbiui įsitvir-
tinant darbo rinkoje. Programos inicijuoja ir platesnio masto pokyčius, 
ypač susijusius su atskirų šalies regionų, pasižyminčių lėtesniu ekonomi-
kos augimu, plėtrą.

Pastaraisiais metais vykstant užimtumo ir socialinės politikos tikslų 
suartėjimui, vis daugiau mokslininkų kelia klausimą dėl ADRP vaidmens 
įtraukiant kuo daugiau asmenų dalyvauti ekonominėje sistemoje taip suma-
žinant valstybės išlaikomų asmenų skaičių (įgyvendinant vieną iš Europos 
užimtumo strategijos šūkių „dirbti apsimoka“). Šiuo aspektu nagrinėjama 
aktyvių priemonių sąveika su šalyje veikiančiomis socialinės paramos, so-
cialinių paslaugų, pensijų ir mokesčių sistemomis (Peters et al. 2004).

Taigi, programos poveikio laukas yra platus; bet kokios programos 
ar priemonės analizės metu vargu ar pavyktų įvertinti visas galimas jos 
pasekmes (tiek planuotas, tiek netikėtai atsiradusias), tuo labiau, jeigu 
vertinant stengiamasi atsižvelgti į visus suinteresuotus dalyvius. Dėl šios 
priežasties renkantis, kokios programos pasekmės bus vertinamos, dau-
giau dėmesio bus skiriama tam tikrai žmonių grupei ir šiai grupei daro-
mam poveikiui, o kitos – liks šešėlyje.

Emerdžentinio realistinio vertinimo koncepcija nepateikia recepto šiai 
problemai spręsti, tačiau šį trūkumą iš dalies bandoma kompensuoti į 
analizės procesą įtraukiant programas, apimančias vertybines pozicijas. 
Kadangi, anot realistų vertintojų, pats programų vertinimo procesas pra-
sideda svarstymais, kokios socialinės sąlygos gali būti laikomos geresnė-
mis negu kitos, vertybinių nuostatų pripažinimas tampa svarbiu vertin-
tojų darbo elementu (Pawson, Tilley 1997).

Apibendrinus anksčiau pateiktus samprotavimus dėl galimų užim-
tumo rėmimo programų rezultatų, kuriuos lėmė programos inicijuoti 
poveikio mechanizmai ir konteksto veiksniai, ir vadovaujantis pristatyta 
schema (2.2 pav.), pateikiamas tam tikro konteksto, mechanizmų veiksnių 
ir rezultatų rinkinys (2.3 pav.).

Realistiniu vertinimu grindžiamas požiūris į tyrimą neleidžia praleisti 
nepastebėto nė vieno veiksnio, galinčio turėti reikšmingos įtakos progra-
mos rezultatams. Tačiau reikalingų išanalizuoti veiksnių gausa, įvairovė 
ir kompleksiškumas, analizės procedūrų ir metodų parinkimas nulemia 
savito tyrimo dizaino sukūrimą.
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Rezultatai = Mechanizmai + Kontekstas

Poveikis 
programos 
dalyviui

Poveikis 
darbdaviui

Poveikis 
situacijai, 
regiono ar 
šalies darbo 
rinkai 

Finansinis darbdavių 
skatinimas
(darbo užmokesčio 
kompensavimas,
darbo vietos steigimo 
ir / ar pritaikymo 
kompensavimas,
kitų darbdavio patirtų 
išlaidų kompensavimas)

Asmenų gebėjimų 
prisitaikyti darbo rinkoje 
tobulinimas
(informavimas ir 
konsultavimas,
profesinių įgūdžių 
suteikimas arba 
tobulinimas,
motyvacijos skatinimas,
su įsidarbinimu susijusių 
išlaidų padengimas) 

Ekonominė šalies 
ir regionų situacija 
(struktūriniai pokyčiai, 
ekonomikos augimo 
tempai ir kt.)

Situacija šalies ir regiono 
darbo rinkoje (darbo 
jėgos pasiūla ir paklausa, 
užimtumo, nedarbo, 
gyventojų ekonominio 
aktyvumo lygiai ir kt.)

Socialinės apsaugos 
sistema (skirtumas tarp 
pajamų, gautų iš darbinės 
veiklos ir iš socialinių 
išmokų, vaikų priežiūros 
sistemos plėtojimas ir kt.)

2.3 pav. Konteksto, mechanizmų ir rezultato konfigūracija  
(sudaryta remiantis realistinio vertinimo koncepcija)

Galima manyti, kad realistinio vertinimo koncepcija, palikdama daug 
erdvės vertintojui pasirenkant vertinimo kriterijus, vertinimo būdus ir 
bendrai organizuojant vertinimo procesą, neleidžia nukrypti nuo pačios 
programos esmės ir atsakyti į klausimą: „Kas, kam ir kokiomis aplinky-
bėmis naudojama?“ (angl. What works for whom in what circumstances?). 
Šis klausimas sudaro realistinio vertinimo koncepcijos esmę. 
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2.3. Pagrindinės aktyvios darbo rinkos politikos 
priemonių vertinimo technikos ir metodai

2.3.1. Mikroekonominio ir makroekonominio požiūrio taikymas 
vertinimo procese

Mokslinėje literatūroje pažymima, kad ADRP priemonių (ir apskritai bet 
kokių į socialinės ir ekonominės politikos pokyčius nukreiptų iniciatyvų) 
analizę galima atlikti mikroekonominiu arba makroekonominiu lygme-
niu. Taip pat pažymima, kad tokia analizė gali apimti tiek atskiras prie-
mones, tiek visą aktyvią darbo rinkos politiką (Wrobel 2005).

Makroekonominis požiūris į ADRP priemonių rezultatus paremtas šių 
priemonių poveikio pasirinktiems makroekonominiams kintamiesiems 
nagrinėjimu (pvz., nedarbas ir jo mastai, užimtumo pokyčiai, darbo už-
mokestis). Taip pat analizuojami kintamieji, nusakantys pačių priemonių 
raidą, pvz., dalyvių skaičius arba priemonėms skirto finansavimo mastai.

Labai dažnai darbuose, kuriuose priemonės vertinamos makroeko-
nominiu aspektu, naudojamasi išplėstos atitikimo funkcijos (angl. au-
gmented matching function) koncepcija. Šioje koncepcijoje numatoma, 
kad ADRP priemonės turi turėti įtakos darbo rinkos funkcionavimui, 
prisidėti prie didesnio perėjimų nuo nedarbo prie užimtumo atvejų skai-
čiaus. Tokio požiūrio privalumas – galima naudotis lengvai prieinamais 
statistiniais duomenimis, kurie apibūdina nedarbo mastus, laisvų darbo 
vietų skaičių (Kubiak 2005).

ADRP priemonių efektyvumo analizei taikant mikroekonominį požiū-
rį darbo rinkoje reikia nustatyti konkrečių pasibaigusių priemonių įtaką 
atskirų individų situacijai. Situacija darbo rinkoje dažniausiai apibrėžiama 
vertinant priemonių dalyvių statusą po dalyvavimo ADRP – pirmiausia 
nustatomas įsidarbinimo arba neįsidarbinimo faktas tam tikru laikotar-
piu. Taip pat buvusių ADRP priemonių dalyvių situacija darbo rinkoje 
gali būti vertinama pagal gaunamų pajamų dydį priemonei pasibaigus 
arba pagal dalyvavimą kitose priemonėse (Fay 1997).
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Esminę reikšmę ADRP priemones vertinant mikroekonominiu požiū-
riu yra situacijų, kuriose priemonės yra neveiksmingos, atpažinimas ir 
aprašymas. Literatūroje nurodoma keletas metodų, kurie leidžia atsakyti 
į šį klausimą: tai eksperimento metodas ir neeksperimentiniai metodai 
(OECD 1991; Fay 1996; Kwiatkowski 2002).

Tiek makro-, tiek mikroekonominiu požiūriu pagrįsti vertinimai, ku-
riais siekiama apibrėžti ADRP priemonių rezultatus, turi apimti priemo-
nių įgyvendinimo konteksto sąlygas, galinčias didinti priemonių efekty-
vumą arba jį sumažinti. Todėl objektyviausiu vertinimu laikomas realaus 
priemonių poveikio (angl. net effect) nustatymas.

Šiuo metu vertinant ADRP priemones paprastai stengiamasi suderinti 
tiek makro-, tiek mikroekonominius požiūrius. 

2.3.2. Realaus ADRP priemonių poveikio vertinimas

Vertinant ADRP priemones, dažniausiai siekiama nustatyti realųjį prie-
monių poveikį. Šis būdas leidžia vertinti priemonių sukuriamą pridėtinę 
vertę. Realaus poveikio vertinimo logiką galima pavaizduoti šia formule:

 EN EB ET= − , (1)

čia EN – neto efektas (angl. net effect) arba realus poveikis,
EB – bruto efektas, 
ET – tariami efektai (natūralios paklausos, pakeitimo ar išstūmimo po-
veikiai) (Kabaj 2000). 

Svarbiausias kriterijus, padedantis įvertinti realų programos poveikį, 
yra atsakymas į klausimą: kas būtų, jeigu nagrinėjama programa nebūtų 
vykdoma.

Faktas, kad tiriamųjų grupei tuo pat metu negali būti įvertintas pro-
gramos vykdymo ir jos nevykdymo poveikis, yra pagrindinė vertinimo 
problema. Neturint atsakymo į šį klausimą, neįmanoma apskaičiuoti prie-
monės daromos įtakos, kadangi ji – tai programos poveikio, kai programa 
taikoma ir netaikoma, skirtumas. Problemos sprendimas turi prasidėti 
nuo hipotetinės situacijos nagrinėjimo, o ją labai sunku aprašyti. Eko-
nominė situacija taip pat nuolat keičiasi kaip ir žmonių padėtis. Žmonių 
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elgsena irgi yra veikiama skirtingų regionų nevienodos ekonominės situ-
acijos. Tad norint gauti patikimų rezultatų, reikia įdėti nemažai pastangų 
(Fertig, Kluve 2004).

Tyrinėtojai išskiria šiuos pagrindinius realaus poveikio vertinimo me-
todus: 

− klasikinį eksperimentą; 
− kvazieksperimentą (angl. quasi); 
− tyrimus prieš ir po dalyvavimo programoje (angl. before-after) 

(Schmidt 1999); 
− statistinius taikomuosius metodus;
− stebimų ir nestebimų kintamųjų atitikimo ir kitus metodus (Wrobel 

2005). 
Analizuojant gausybę ADRP vertinti skirtų tyrimų, galima išskirti tam 

tikras tyrėjų preferencijas pasirenkant metodus. Kvazieksperimentinis ir 
eksperimentinis metodai yra vieni iš populiariausių, taikomų ADRP ver-
tinti (remiantis Kluve (2005) atlikta ADRP priemonių vertinimo tyrimų 
analize). Tiesa, eksperimentinis metodas beveik neprigijo Europoje, ta-
čiau labai populiarus JAV. Be to, eksperimento metodas paprastai taiko-
mas atliekant bandomuosius tyrimus. 

Eksperimentinis metodas. Tyrėjai šį metodą vertina kaip tinkamiausią 
priemonių efektyvumui nustatyti, tačiau su sąlyga, kad jis bus tinkamai 
pritaikytas. (Fay 1996; Kwiatkowski 2002). Šio metodo esmė – skirtumo 
tarp atsitiktiniu būdu parinktos grupės ir priemonių dalyvių rezultatų 
palyginimas. Eksperimentinę grupę sudaro tiriamosios priemonės daly-
viai. Į kontrolinę grupę patenka asmenys, nedalyvaujantys priemonėje. 
Tiek eksperimentinės, tiek kontrolinės grupės narių atranka atliekama 
remiantis atsitiktinumo principu. 

Eksperimentinio metodo taikymo sėkmę lemia atsakymas į klausimą – 
ar imtis tikrai yra atsitiktinė? Jeigu atsakymas teigiamas ir tiriamųjų gru-
pių charakteristikos yra identiškos, tada nereikia taikyti kitų sudėtingų 
technikų, ekonometrinių skaičiavimų siekiant gauti patikimas išvadas.

Taikoma ši eksperimentinės ir kontrolinės grupės parinkimo technika: 
parenkami asmenys, atitinkantys priemonių dalyvių reikalavimus, vėliau 
burtų keliu ši grupė dalijama į dvi grupes, iš kurių viena dalyvauja prie-
monėje, o kita nedalyvauja. Kaip ir taikant kvazieksperimentinį metodą, 
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informacija renkama ir iš administracinių duomenų šaltinių, ir iš tyrimo 
dalyvių (pvz., atliekant anketines apklausas). 

Pagrindinis eksperimentinio metodo trūkumas – etinė problema: kon-
trolinės grupės nariams nesuteikiama galimybės dalyvauti priemonėje, 
nors pagalba jiems yra būtina. Tačiau etiniai prieštaravimai išnyksta patys 
savaime, esant praktikoje pakankamai dažnai pasitaikančiai situacijai, kai 
didelis skaičius asmenų turi formalią teisę dalyvauti priemonėje, tačiau 
dėl finansinių galimybių tik nedidelis jų skaičius joje dalyvauja. 

Kita problema susijusi su priemonių dalyvių charakteristikomis. Pa-
prastai konkrečioje priemonėje gali dalyvauti asmenys, pasižymintys tam 
tikromis savybėmis (pvz., tik neįgalieji arba tik vyresnio amžiaus asme-
nys), todėl tyrimo rezultatų negalima pritaikyti visos visuomenės mastu. 

Dar vienas pavojus – Hawthorne’ o efektas: asmenys, kurie žino, kad 
dalyvauja eksperimente, todėl elgiasi kitaip negu natūraliomis sąlygomis 
(t. y. tada, kai nėra stebimi). Dažniausiai žinantys apie eksperimentą as-
menys labiau stengiasi, sunkiau dirba, todėl rezultatai būna geresni.

Didelę reikšmę turi eksperimentinio metodo sąnaudos – tokie tyrimai 
yra brangūs. Taip pat tyrimo atlikimas reikalauja didelių laiko sąnaudų.

Kvazieksperimentinė analizė atliekama po gana ilgo programos įgy-
vendinimo laikotarpio. Šiuo metodu analizuojami duomenys, paimti iš 
vertinamos priemonės administravimo dokumentacijos ir tiesioginių 
priemonės dalyvių tyrimų. Be priemonės dalyvių grupės, analizuojama 
asmenų, nedalyvavusių tiriant priemonę, grupė. Pastaroji pasižymi tomis 
pačiomis individualiomis, socialinėmis ir ekonominėmis charakteristiko-
mis (atsižvelgiant į amžių, lytį, išsilavinimą, profesiją, gyvenamąją vietą ir 
kt.) kaip ir priemonės dalyviai. Skirtingai nuo eksperimentinio metodo, 
šiuo atveju netaikoma atsitiktinė atranka.

Kontrolinės grupės parinkimas gali vykti skirtingai. Dažnai į ją paten-
ka asmenys, kurie dėl skirtingų priežasčių atsisakė dalyvauti arba buvo 
tarp asmenų, kurie turėjo dalyvauti, bet nenorėjo, arba nebuvo siųsti (ne-
užteko vietų). Pastaroji grupė, tyrėjų nuomone, labiausiai tinka analizei, 
kadangi joje mažiausiai pasireiškia motyvacijos veiksniai. Asmenys, kurie 
atsisakė dalyvauti tiriant priemonę, pagal charakteristikas gali skirtis nuo 
eksperimentinės grupės narių: pavyzdžiui, vieniems pritrūko motyvaci-
jos, kiti greičiau patys susirado darbą.
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Tais atvejais, kai priemonės mastai nėra dideli, kontrolinė grupė su-
daroma iš asmenų, nesusijusių su priemonių įgyvendinimu (pvz., kitos 
teritorijos, pasižyminčios panašiomis ekonominėmis ir socialinėmis cha-
rakteristikomis, bedarbiai).

Kaip alternatyva kontrolinei grupei neretai taikomas būdas, kai be-
darbiai yra tiriami prieš dalyvavimą priemonėje ir po dalyvavimo. Tačiau 
situacijos „prieš ir po“ vertinimas neleidžia nustatyti, ar bedarbis susirastų 
darbą, jei nedalyvautų priemonėje. 

Taigi, siekiant sėkmingo vertinimo taikant kvazieksperimentinį meto-
dą, kontrolinės grupės parinkimo klausimas tampa esminiu.

Kvazieksperimentinio metodo privalumas yra tas, kad ADRP priemo-
nės vertinamos remiantis jau turimų duomenų masyvu, todėl šis metodas 
yra pigesnis nei eksperimentinis.

Pagrindiniai reikalavimai, kurių reikia laikytis vertinant realų progra-
mos poveikį eksperimentiniais metodais, yra:

− kontrolinės grupės parinkimas. Pagrindinis principas, kurio būtina 
laikytis, – tiriamieji asmenys turi turėti lygias teises dalyvauti pro-
gramoje ir kontrolinėje grupėje;

− tiriamųjų grupės formavimas (imties parinkimas). Atrankos proce-
dūra turi užtikrinti lygias galimybes visiems programos dalyviams, 
t. y. grupėse turi dalyvauti ir lengviau, ir sunkiau stebimi asmenys, 
kad būtų atstovaujama visiems tiriamosios grupės dalyviams;

− tyrimas turi pasižymėti paprastumu ir tikslumu;
− visų grupių atstovai turi turėti lygias galimybes naudotis tomis pa-

čiomis visuomeninėmis paslaugomis ir kitais socialinės pagalbos bū-
dais;

− nepriklausomai nuo tyrimų, biudžeto lėšos turi būti naudojamos 
taupiai;

− tyrimo metu ekonominė (taip pat politinė ir socialinė) padėtis turi 
išlikti stabili;

− būtina atsižvelgti į kitų priemonių poveikį (pvz., vienos priemonės 
dalyviai gali pasinaudoti kitų priemonių dalyvių siūloma pagalba) 
(O’Leary et al. 2001).

ADRP priemonėms vertinti taikant neeksperimentinius metodus, ti-
riami tik šių priemonių dalyviai. Prie neeksperimentinių metodų galima 



102 2. AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ VERTINIMO  
METODOLOGINIAI KLAUSIMAI IR PRINCIPAI

priskirti anketavimą. Šiuo atveju vertintojai siekia ištirti, kokia būtų da-
lyvių situacija darbo rinkoje, jeigu jie nedalyvautų ADRP priemonėje. 
Kitas metodas – priemonių dalyvių situacijos vertinimas prieš ir po daly-
vavimo. Pastarasis vertinimo metodas neleidžia nustatyti šalutinių ADRP 
priemonių taikymo poveikių (tokių kaip išstūmimas iš darbo rinkos ar 
natūrali paklausa). Galutinis dalyvavimo rezultatas gali būti nulemtos po-
kyčių šalies ekonominėje situacijoje, kai iškraipomas priemonės poveikio 
vertinimas (OECD 1991).

ADRP poveikiui nustatyti taip pat neretai taikoma kokybinė analizė. 
Kokybinė analizė (dar vadinama aprašomąja analize) laikoma svarbiu 
darbo rinkos politikos priemonių analizės etapu. Šis analizės tipas apima 
visų priemonės įgyvendinimu suinteresuotų veikėjų nuomones. Iš šių su-
interesuotų asmenų dažniausiai minimi:

− priemonės dalyviai;
− priemonės administratoriai;
− įmonės, kuriose priemonė įgyvendinama (Wrobel 2005).
Įtraukiant šiuos asmenis į tyrimą galima įvertinti tokius ADRP prie-

monių poveikio aspektus, kurie negali būti išreikšti kiekybiškai. Kartais 
kokybinė analizė remiasi ekspertų vertinimais; kartais  – tai tik prie-
monių rezultatų komentarai (interpretacijos) (Pierre 1999). Plačiąja 
prasme – tai pasiektų priemonės rezultatų priežasčių paieškos (Fertig, 
Kluve 2004).

Daugelis tyrėjų vertina šią techniką kaip tinkamą aktyvios darbo rin-
kos vykdomoms programoms vertinti. Yra daug elementų, kuriuos kitaip 
būtų sunku įvertinti (pavyzdžiui, programos teikiamų paslaugų kokybę, 
programos administratorių darbo kokybę) (van Berkel 2003). Be to, ko-
kybinė analizė leidžia įvertinti priemonės dalyvio darbo vietą kokybiniu 
aspektu. Darbo vietos kokybės veiksnys yra svarbus, nes ne kiekvienas 
darbas realiai užtikrina geresnę bedarbio situaciją, o tai yra vienas iš pa-
grindinių kiekvienos ADRP priemonės tikslų.

Siekiant nustatyti šalutinius priemonių poveikius (natūralios paklau-
sos, keitimo, išstūmimo), taip pat gali būti taikoma tam tikra metodika. 
Tokiais atvejais tyrinėtojai dažnai klausia darbdavių, ar pastarieji sutiktų 
įdarbinti darbuotoją, jeigu jo įdarbinimas nebūtų remiamas programos. 
Taip pat gali būti keliami šie klausimai: „Ar skambino kas nors kitas su 
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prašymu įsidarbinti?“, „Ar išlaikytų darbdavys šią darbo vietą pasibaigus 
programai?“ Tinkamai sudarytas klausimynas gali padėti gauti tikslių at-
sakymų (Roy, Wong 1998). Taip pat kokybinė analizė leidžia įvertinti ne 
tik ekonominį programos poveikį, pavyzdžiui: programos dalyviai gali 
pagerinti gebėjimus skaityti, rašyti, skaičiuoti, diskutuoti, naudotis kom-
piuteriu, dalyvauti bendruomenės gyvenime, dirbti grupėje ir kt. (Sum-
mative evaluation… 1999).

Deja, kaip ir daugumos apklausa pagrįstų metodikų, šios metodikos 
taikymas nėra paprastas. Respondentai gali savaip traktuoti užduoda-
mus klausimus (Pierre 1999). Be to, dažnai atsakydami į klausimus, res-
pondentai pateikia „tinkamus“ atsakymus ir pervertina programos efek-
tyvumą (Zijl et al. 2002). Prieš pradedant tyrimus, reikia turėti omenyje, 
kad didelė dalis numatomų tiriamųjų tiesiog nėra nusiteikę dalyvauti 
apklausoje. Vertinant kokybinės analizės pobūdį reikia pastebėti, kad, 
lyginant su kiekybiniais metodais, jai trūksta sistemiškumo. Dėl objek-
tyvių priežasčių respondentų imtys yra gana mažos ir labai specifinės, 
todėl tyrimų išvados negali būti pritaikomos visai visuomenei (Pierre 
1999).

Dėl minėtų priežasčių kokybiniai vertinimai laikomi ne tokiais tiks-
liais ir išsamiais, o jų patikimumas negali būti patikrintas. Kita vertus, 
taikant kokybinę analizę galima daryti išvadas apie veiksnius, kurie negali 
būti tiksliai apibrėžti, nors jų įvertinimas būtinas norint susidaryti išsamų 
situacijos vaizdą.

Vienas iš būdų pagerinti kokybinės analizės būdu gautas išvadas yra 
vienareikšmiškų ir tikslių anketos klausimų formulavimas. Siūlomi atsa-
kymų variantai turi atspindėti visą potencialių galimybių spektrą. Kad 
atsakymai būtų tikslesni, reikia naudoti kontrolinius klausimus, t. y. klau-
simus apie tuos pačius aspektus, tačiau kitaip suformuluotus. Klausti ga-
lima tų pačių arba kitų asmenų, kurių žinių lygis toks pats. Tai leidžia 
patikslinti gautos informacijos patikimumą.

Nagrinėjamos metodikos sąnaudos nėra didelės, todėl ji dažnai taiko-
ma tais atvejais, kai tyrimų biudžetas yra ribotas. Pagal gautus duomenis 
ir kiekybinio vertinimo duomenis galima gana tiksliai ir nebrangiai įver-
tinti programą (Pierre 1999).
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Nepaisant pasirinkto metodo, nekintamos išlieka duomenų rinkimo 
procedūros. Planuojant duomenų rinkimą reikia: nustatyti imties dydį16; 
apibrėžti teritorijos ribas; numatyti papildomų duomenų rinkimo proce-
dūras; suplanuoti tyrimų eigą (O’Leary et al. 2001).

2.3.3. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių  
šalutinio poveikio vertinimas 

Mokslinėje literatūroje akcentuojama, kad darbo rinkos programų efek-
tyvumą būtina vertinti plačiąja prasme, t. y. ne tik mikrolygiu (kon-
krečiam individui), bet ir visos darbo rinkos mastu, t. y. kitų joje daly-
vaujančių asmenų užimtumui ir nedarbui tirti (atsižvelgiant į šalutinių 
veiksnių įtaką). L. Calmforso (1994) pateiktos teorinės analizės pagrin-
du atskleisime darbo rinkos politikos priemonių  /  programų poveikį 
darbo rinkai.

Analizuodamas aktyvių darbo rinkos politikos priemonių poveikį 
nedarbui mažinti L. Calmforsas naudojosi R. Layardo, S. Nickellio ir R. 
Jackmano (1991)17 pasiūlytu darbo užmokesčio / užimtumo (priklauso-
mybės) modeliu. Savo teorijoje L. Calmforsas skiria dvi bendro užimtu-
mo komponentes: normalų (natūralų) užimtumą ir užimtumą, kuris „su-
kuriamas“ taikant darbo rinkos politikos priemones (Gautie 1999: 401). 
Bendro užimtumo lygį galima apskaičiuoti tokiu būdu: 

 
100%= ×

+
DE

D B
, (2)

čia D – užimtųjų skaičius, B – bedarbių skaičius. 

Darydami prielaidą, kad B = 0, max 100% 100%= × = =
DE Npe
D

Apskaičiuojant natūralaus užimtumo lygį L. Calmforsas siūlo įtraukti 
ne visą užimtųjų skaičių, o tą jo dalį, kuri rodo asmenis, įsidarbinusius 

16 Tiksliausi rezultatai gaunami, kai imties dydis yra 3–4 tūkst.
17 L. Calmforsas savo modelyje taiko užimtumo lygį (n), reiškiantį dirbančių asmenų dalį visos darbo 

jėgos atžvilgiu. Daroma prielaida, kad egzistuoja Npe užimtumo lygis (hipotetinis), kuriam esant 
bedarbių skaičius yra lygus 0 (Npe =100 %). 



1052. AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ VERTINIMO  
METODOLOGINIAI KLAUSIMAI IR PRINCIPAI

natūraliu būdu, atmetant tuos, kurie įsidarbino padedami aktyvių darbo 
rinkos politikos programų (Bp):

 
100%−

= ×
+

D BpEn
D B

, (3)

čia En – natūralus užimtumo lygis, Bp – dalyvaujančių aktyviose darbo 
rinkos politikos priemonėse asmenų skaičius.

Jeigu B = 0 (hipotetinis  /  idealus atvejis), tai maksimalus natūralus 
užimtumo lygis:

(max) 100%−
= ×

D BpEn
D     arba

 
(max) 100% 100% max

 = × − × = − 
  

BpDEn E r
D D , (4)

čia 100%= ×
Bpr
D

.

Gauname, kad maksimalus natūralus užimtumo lygis yra mažesnis už 
maksimalų bendro užimtumo lygį dydžiu r. Pastarasis dydis rodo, kokiu 
mastu sumažėtų nedarbo lygis (nuo 0U  iki 1U , čia 1 0U U r= − ), jeigu 
nebūtų kitų pašalinių veiksnių įtakos, t. y. šiuo atveju fiksuojamas aktyvių 
darbo rinkos politikos priemonių bruto efektas (2.4 pav.).

w

w*

W(n’)

N(w)

n’* Npe
n’

U1 r

2.4 pav. Teorinis L . Calmforso darbo užmokesčio ir užimtumo  
priklausomybės modelis (sudaryta remiantis Galtier, Gautie 2001)
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Nagrinėjant ADRP priemonių poveikį darbo rinkai, būtina pažymė-
ti, kad ADRP taikymas gali turėti ir tam tikrą neigiamą efektą. Moksli-
ninkų (prof. M. Bednarskio (1996); L. Calmforso, P. Skedingerio (1995); 
D. Snowerio (1995); R. Fay’o (1996); B.  M. Kabajaus (1996); A. Falko, 
R. Lalive’ o, J. Zweimullerio (2005) nuomone, ADRP priemonių taikymas 
gali skatinti darbuotojų atleidimą (išstūmimo ir pakeitimo efektas), mažin-
ti naujų darbo vietų kūrimą, veikti natūralios paklausos efektą ir pan., kas 
iš tikrųjų mažintų ADRP priemonių efektyvumą (2.5 pav.).

Pakeitimo  
efektas

Išstūmimo  
efektas

Natūralios paklausos 
efektas

Neto  
efektas

Tariamas efektas Realus efektas

Bendras (bruto) darbo rinkos politikos priemonių efektas

2.5 pav. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių efektai 

Natūralios paklausos (dead–weight loss) ir pakeitimo (substitution) 
efektai. Aktyvių darbo rinkos priemonių politikos efektyvumas mažėja 
dėl natūralios paklausos bei pakeitimo efektų. Pakeitimo esmė yra ta, 
kad, priimdamas programoje dalyvaujantį asmenį, darbdavys toje pa-
čioje įmonėje atleidžia kitą, pvz., mažiau kvalifikuotą darbuotoją. Pakei-
timo efektas pasireiškia ir tuo atveju, jeigu planuojant priimti į darbą 
naują darbuotoją, darbdavys pasinaudoja aktyvių darbo rinkos politikos 
programų teikiamomis galimybėmis ir priima į darbo vietą asmenį, da-
lyvaujantį šiose priemonėse. Pastarojo savybės skirsis nuo savybių to 
darbuotojo, kurį būtų samdęs, jeigu programa nebūtų vykdoma (pvz., 
darbdavys gali priimti į darbą jauną darbuotoją vietoje turinčio daugiau 
patirties).

Bruto efektui būdingas ir natūralios paklausos reiškinys, kurio esmė 
ta, kad tam tikros profesijos ar kitų darbuotojų poreikis gali padidėti ne-
priklausomai nuo realizuojamos programos. 

Abiem nagrinėtais atvejais subsidijuojamos darbo vietos pakeičia (o ne 
sukuria) nuolatines darbo vietas, dėl ko sumažėja užimtumas nuo N(w) 
iki N’(w). Dėl natūralios paklausos efekto prarastų darbo vietų dalį pa-
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žymėję raide a, o dėl pakeitimo efekto raide – s, gautume, kad sukurtų 
darbo vietų dalis (įgyvendinus ADRPP programą):

 ( )Ndv r a s= − + , (5)

čia r  – asmenų dalyvavimo aktyviose darbo rinkos politikos priemo-
nių / programose lygis. Kaip matome, realus šių programų poveikis (įver-
tinus natūralios paklausos ir pakeitimo veiksnių įtaką) užimtumui bus 
mažesnis (nedarbo lygis, įgyvendinus programas, bus lygus (2.6. pav.):

 1 0 ( )= − + +U U r a s . (6)
w

W(n)

N(w)

Npe
n

U1
r

N’(w)

U0

a+s

2.6 pav. Natūralios paklausos (dead-weight loss) ir pakeitimo (substitution) 
efektai (Gautie 1999)

Darbo vietų mažinimo (crowding-out) ir išstūmimo / atleidimo (displa-
cement) efektas. Darbo vietų mažinimo (išstūmimo) efektas pasireiškia 
įmonių tarpusavio santykiuose, kai viena įmonė, pasinaudojusi progra-
mos lengvatoms, labai pagerina savo ekonominę padėtį konkurentų at-
žvilgiu, kurie dėl to turi mažinti gamybos apimtį, lemiančią ir bendro 
užimtumo sumažėjimą (dėl šio efekto užimtumas sumažėja nuo N(w) 
iki N’(w), t. y. dydžiu c. Išstūmimo efektas gali pasireikšti ir dėl aktyvių 
darbo rinkos politikos priemonių / programų įtakos darbo užmokesčio 
didėjimui (poveikis darbo jėgos sąnaudoms). Pagal užimtumo ir darbo 
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užmokesčio priklausomybės logiką, darbo užmokesčio padidėjimas (nuo 
W(n) iki W’(n), lemia atitinkamą užimtumo sumažėjimą (dydžiu (d). 
Įvertinę nagrinėtų veiksnių poveikį darbo rinkai, gauname, kad sukurtų 
darbo vietų dalis (įgyvendinus ADRPP) bus (2.7 pav.): 

 ( ),Ndv r c d= − +  (7),

nedarbo lygis, įgyvendinus ADRPP: 

 1 0 ( )U U r c d= − + + . (8)

w
W’(n)

d

U0

W(n)

N’(w)

N(w)

U1
c+d

c r
n

2.7 pav. Darbo vietų mažinimo (angl . crowding-out) ir išstūmimo / atleidimo 
(angl . displacement) efektai (Gautie 1999)

ADRPP poveikis darbo jėgos pasiūlai. Visos aktyvios ADRPP vienaip ar 
kitaip orientuotos į individo aktyvinimą, skatinant dalyvavimą darbo rin-
koje (dėl to darbo jėgos pasiūla didėja nuo nr iki nf)18. Kita vertus, darbo 
jėgos pasiūlos didėjimas didina konkurenciją darbo rinkoje, kuri lemia 
darbo užmokesčio sumažėjimą (nuo W(n) iki W(n’). Sumažėjus darbo 
užmokesčiui, užimtumas didėja (sukuriamos papildomos darbo vietos g; 
efektas silpnesnis, jeigu ADRPP taikomos nekvalifikuotam jaunimui, ku-
rio darbo užmokesčio apatinė riba yra griežtai nustatyto dydžio, pvz., dėl 
minimalaus darbo užmokesčio). Šiuo atveju taikomų ADRP priemonių 
poveikį nedarbui mažinti vienareikšmiškai įvertinti sudėtinga – neaišku, 

18 Daroma prielaida, kad kitos sąlygos nekinta.
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ar kuriamų darbo vietų dalis (g) yra didesnė ar mažesnė už naujai į darbo 
rinką atėjusios darbo jėgos dalį (f), įgyvendinus ADRP priemones. Sukur-
tų darbo vietų dalis nagrinėjamuoju atveju (2.8 pav.): 

 ( )Ndv r f g= − + , (9),

nedarbo lygis (įgyvendinus ADRP priemones):
 1 0 ( ).U U r f g= − + −  (10)

w

W’(n)

nr

U0

W(n)

N(w)

U1

g
r

n

f
nf Npe

2.8 pav. Aktyvių darbo rinkos politikos priemonių poveikis darbo jėgos 
pasiūlai (Gautie 1999)

2.4. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių 
ekonominio efektyvumo vertinimo metodika

Be anksčiau išvardytų metodų, Lietuvoje atskirų ADRP priemonių eko-
nominis efektyvumas buvo skaičiuojamas pagal adaptuotą metodiką, kuri 
remiasi kaštų (sąnaudų) / naudos metodo principu 

Ekonominio efektyvumo samprata ir jo skaičiavimas. Ekonomi-
kos terminų žodyne efektyvumas apibrėžiamas kaip išteklių panaudo-
jimo veiksmingumas, kai norimas rezultatas pasiekiamas mažiausiomis 
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įmanomomis sąnaudomis arba naudojant turimus išteklius pasiekiamas 
maksimalus įmanomas rezultatas. 

Efektyvumas gali būti (ir yra) matuojamas įvairiose srityse: atskiros 
operacijos, konkrečios technologijos ar darbo organizavimo priemonės 
įdiegimo, ekonominės veiklos padalinio, įmonės, ekonomikos šakos ar 
net viso šalies ūkio mastu. 

Taip pat kuo nagrinėjamasis objektas platesnis, tuo efektyvumo verti-
nimas sudėtingesnis. Tačiau tai nereiškia, kad ekonominės veiklos, regio-
no, šalies ar net pasaulio ekonomikos efektyvumas negali būti vertinamas. 
Be to, jis gali būti vertinamas ir kokybiškai.

Darbo rinkoje – vienoje iš svarbiausių socialinių sričių – skaičiuoti-
nas tiek kiekybinis, tiek kokybinis bendras įgyvendinamos darbo rinkos 
politikos efektyvumas. Taigi, aktyvios darbo rinkos politikos priemonių 
ir užimtumo rėmimo programų efektyvumas vertintinas kaip kiekvienos 
priemonės bei programos ekonominis ir socialinis efektyvumas.

Ekonominis efektyvumas parodo, kiek vienas investuotas litas uždir-
bo pajamų. Kitaip tariant, reikia apskaičiuoti, kiek vienas litas, išleistas 
bedarbiui įdarbinti (įskaičiuojant bedarbio konsultavimo, dalyvavimo 
perkvalifikavimo ir  / arba darbo įgūdžių įgijimo programoje išlaidas, o 
darbdaviui – kompensavimo įdarbinto asmens darbo užmokesčio ir kitas 
išmokas), uždirbo pajamų, t. y. kiek mokestinių pajamų pervesta į šalies 
konsoliduotą biudžetą (jį sudaro valstybės biudžeto, savivaldybių biudže-
tų ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto pajamų suma), taip 
pat kiek sutaupyta lėšų dėl bedarbių įdarbinimo (realizuojant aktyvios 
darbo rinkos politikos priemones). Kiekybiškai ekonominis efektyvumas 
(mokslinės literatūros šaltiniuose šis rodiklis dar vadinamas rentabilumo 
norma) skaičiuojamas dalijant rezultatus (pajamas) iš sąnaudų ir išreiš-
kiant procentais: 
Ekonominis  
efektyvumas (E) =

Rezultatai  ×100 = Pajamos (P)  ×100.      (11)Sąnaudos Išlaidos (K)

Pastaraisiais metais daugumos aktyvios darbo rinkos politikos prie-
monių (ADRP) įgyvendinimas iš dalies finansuojamas ES struktūrinių 
fondų lėšomis, todėl siekiant apskaičiuoti, kiek papildomai pajamų gaus 
šalies konsoliduotas biudžetas, finansuodamas ADRP priemonių įgyven-
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dinimą, tikslinga išskaidyti išlaidas pagal finansavimo šaltinius. Tais atve-
jais ekonominis efektyvumas skaičiuotinas taip:

 1 2
100= ×

+
PE

K K
, (12)

čia P – šalies konsoliduoto biudžeto pajamos ir sutaupytų lėšų suma, įdar-
binus vieną asmenį,
K1 – šalies konsoliduoto biudžeto išlaidos, skirtos vienam asmeniui įdarbinti,
K2 – ES struktūrinių fondų išlaidos vienam asmeniui įdarbinti.

Tokiu pat principu (12) formulėje pateikti rodikliai (P ir K) gali būti 
skaidomi į didesnį skaičių pajamų ir išlaidų elementų: (P1, P2, ... Pn) ir 
(K1, K2, ... Kn), siekiant įvertinti kiekvieno finansavimo šaltinio papildo-
mai gautas pajamas ir patirtas išlaidas, įgyvendinant ADRP priemones. 

Socialinis efektyvumas plačiąja prasme suprantamas ne tik kaip eko-
nominių rezultatų (pajamų) ir sąnaudų palyginimas, bet labiau kaip šalies 
gyventojų aukštesnis asmeninių poreikių tenkinimo laipsnis (įskaitant ne 
tik fizinius, bet ir dvasinius, intelektualinius ir socialinius poreikius) ir 
visuomeninės gerovės kilimas.

Apibendrinant efektyvumo skaičiavimo teorines nuostatas, matyti, 
kad įgyvendinamos šalies darbo rinkos politikos visuminis efektyvumas 
vertintinas kaip atskirų ADRP priemonių ir užimtumo rėmimo progra-
mų ekonominio efektyvumo rodiklių ir socialinio efektyvumo rodiklių 
visuma (2.9 pav.). 

2.5. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių 
socialinio efektyvumo vertinimo problema

2.5.1. Socialinio efektyvumo sąvoka

Vertinant ADRP efektyvumą pažymėtina, kad net nustačius nepakan-
kamą šių priemonių ekonominį efektyvumą, jų taikymas pateisinamas 
vadovaujantis teisingumo principais. J. Kluve (2006) pažymi, kad so-
cialinė ADRP priemonių nauda gali pasireikšti per priemonių dalyvių 
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Bendrasis ADRP priemonės efektyvumas

Ekonominis ADRP priemonės 
efektyvumas (E = pajamos / išlaidos × 100 %)

Socialinis ADRP 
priemonės efektyvumas

Rodikliai, kurie, atsižvelgiant į ADRP priemonės finansa-
vimo tvarką, gali būti įtraukiami skaičiuojant pajamas:

Dažniausiai vertinami 
kokybiniai rodikliai:

1. Įdarbinto asmens į šalies valstybės ir savivaldybių biu-
džetus sumokėta gyventojų pajamų mokesčio suma.
2. Įdarbinto asmens į Valstybinį socialinio draudimo biudže-
tą sumokėta valstybinio socialinio draudimo įmokų suma.
3. Įdarbinto asmens iš šalies konsoliduoto biudžeto negau-
tų socialinių pašalpų suma.
4. Įdarbinto asmens iš šalies konsoliduoto biudžeto negautų 
kompensacijų už šildymą ir šaltą bei karštą vandenį suma.
5. Užimtumo fondo išlaidų ekonomija (administravimo 
išlaidų ir nedarbo draudimo išmokų).
6. Valstybės biudžeto išlaidų ekonomija (profesinio moky-
mo ir perkvalifikavimo išlaidų).

1. ADRP priemonėje 
dalyvavusių asmenų 
įsidarbinimo galimybių 
didėjimas.
2. ADRP priemonėje 
dalyvavusių asmenų 
ekonominės padėties 
gerėjimas.
3. ADRP priemonėje 
dalyvavusių asmenų 
kompetencijų ir savęs 
vertinimo pokyčiai.
4. Užimtumo didėjimas 
ir regioninės socialinės 
diferenciacijos bei 
socialinės atskirties 
mažėjimas.
5. Verslo plėtros 
skatinimas.
6. Socialinių partnerių 
bendradarbiavimo 
didėjimas.

Rodikliai, kurie, atsižvelgiant į ADRP priemonės finansa-
vimo tvarką, gali būti įtraukiami skaičiuojant išlaidas:
1. Įdarbinto asmens darbo užmokesčio kompensacija, įskaitant 
kompensaciją nepanaudotų kasmetinių atostogų išlaidoms.
2. Kompensacija darbdavio mokamų socialinio draudimo 
įmokų, apskaičiuotų nuo darbuotojo darbo užmokesčio.
3. Kompensacija darbdavio mokamų socialinio draudimo 
įmokų, apskaičiuotų nuo darbuotojo nepanaudotų kasme-
tinių atostogų išmokų.
3. Kompensacija darbdaviui darbo organizavimo išlaidoms 
darbo vietoje.
5. Išlaidos, tenkančios vienam įdarbintam asmeniui, dalyva-
vusiam darbo įgūdžių įgijimo ir /arba atnaujinimo progra-
moje, profesinio mokymo programoje, profesinės reabilita-
cijos programoje, verslo pradmenų kursuose.
6. Subsidija darbo vietai steigti ir išlaikyti numatytą laikotarpį.
7. Kompensacija, skirta įdarbintų asmenų ir bedarbių ke-
lionės išlaidoms į darbo vietą (mokymosi įstaigą) ir atgal 
padengti.
8. Kompensacija, skirta kitoms išlaidoms (privalomojo sveika-
tos tikrinimo, skiepijimo nuo užkrečiamų ligų ir kt.) padengti.

2.9 pav. ADRP priemonių efektyvumo vertinimas
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motyvacijos darbui palaikymą ir socialinės atskirties prevenciją. Tačiau 
kartu jis pastebi, kad tokio pobūdžio rezultatų empirinis vertinimas yra 
komplikuotas, o daugelis tyrėjų, apibūdindami socialinį ADRP priemonių 
efektyvumą, akcentuoja užimtumo statuso pokyčius (Kluve 2006), t. y. 
susiaurindami socialinės naudos sampratą.

Nors sąvoka socialinis efektyvumas nėra griežtai apibrėžta, remdamiesi 
užsienio ir Lietuvos autorių teoriniu ir metodologiniu įdirbiu galime iš-
skirti keletą pagrindinių socialinio efektyvumo vertinimo momentų.

Pastebėjome, kad atliekant socialinio efektyvumo vertinimą plačiąja 
prasme (šiuo atveju apibendrinome tyrėjų, vertinusių socialinę naudą, so-
cialinį rezultatą (angl. output), socialinį efektyvumą (angl. efficiency), so-
cialinį veiksmingumą (angl. effectiveness), dažnai taikomi tiek kiekybiniai, 
tiek kokybiniai rodikliai. Pvz., iš kiekybinių rodiklių galima vertinti šiuos:

– aprėptis (kiek tam tikros grupės gyventojų gauna paslaugas / daly-
vauja priemonėje, pvz., kiek apskritai iš ADRP dalyvių yra bedarbių 
arba kiek neįgaliųjų bedarbių, jaunų bedarbių dalyvauja ADRP prie-
monėse ir t. t.), 

– taiklumas (ar priemonė pasiekia tuos, kuriems ji skirta pagal nusta-
tytą tikslą ir uždavinius, pvz., ar ji taikoma tiems, kurie priklauso 
Užimtumo rėmimo įstatyme nustatytoms darbo rinkoje papildomai 
remiamų asmenų grupėms),

– adekvatumas (ar priemonė padeda pasiekti numatytus tikslus, pvz., 
padeda bedarbiui įsitvirtinti darbo rinkoje arba sudaro jam specia-
lias sąlygas išlikti darbo rinkoje įdarbinimo subsidijuojant priemo-
nės atveju).

Kokybinių rodiklių išskyrimas vertinant ADRP priemones gali liesti:
– priemonių teikimo sąlygas, 
– priemonės teikimo procesą,
– rezultatą.
Mūsų nuomone, atliekant nuoseklius periodinius priemonių sociali-

nio efektyvumo vertinimus vertėtų apsiriboti pasiektą rezultatą apibū-
dinančiais kintamaisiais. Priemonių teikimo sąlygas ir procesą tikslinga 
vertinti siekiant nustatyti pasiektus rezultatus arba numatyti priemonių 
tobulinimo galimybes. 
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Socialinis efektyvumas, vertinant individo (mikro-) lygmeniu, 
dažnai siejamas su subjektyviu programos dalyvio (plačiąja prasme 
kliento  /  paslaugos gavėjo) vertinimu. Socialinė nauda dažniausiai api-
brėžiama taikant kokybinius rodiklius, pvz., pagerėjo paslaugų teikimo 
kokybė, paslaugos teikiamos atsižvelgiant į specifinius tikslinių grupių 
poreikius, priemonės dalyviai lanksčiau reaguoja į besikeičiančią darbo 
rinkos aplinką ir pan. Dėl šios priežasties pasitelkiami sociologinių tyrimų 
metodai, kurie padeda įvertinti priemonių dalyvių subjektyvų vertinimą.

Be to, nagrinėjant socialinį priemonių efektyvumą mikrolygmeniu (in-
divido), būtina atsižvelgti į dar vieną dažnai užsienio autorių nagrinėjamą 
problemą – asmens socialinio funkcionavimo pokyčius. Tuo dažniausiai 
užsiima psichologai, vadybos mokslo specialistai. Dažniausiai žmogaus 
socialinis funkcionavimas analizuojamas per dalyvavimo darbo rinkoje 
ir profesinės karjeros prizmes (tai dar kartą įrodo išskirtinę užimtumo 
reikšmę individų socialinės įterpties procese). 

H. C. Linkas išskyrė kelis socialinį veiksmingumą (angl. effectiveness) 
nusakančius aspektus – socialinis intelektas, drausmė, socialinė branda. 
Vėliau socialinio veiksmingumo rodiklių skaičius ir įvairovė kito ir iki 
šiol nėra sutarta, kiek dimensijų sudaro socialinio veiksmingumo sritį ir 
kokios jos apskritai turėtų būti. Tačiau, nepaisant šio fakto, galima išskirti 
bendruosius socialinį veiksmingumą apbūdinančius aspektus: socialiniai 
gebėjimai, socialinis adekvatumas, socialinė emocinė raiška ir socialinė 
reputacija (Heggestad, Morrison 2008).

Apibendrintai galima sakyti kad „socialinio efektyvumo sąvoka sieja-
ma su ryšiais, socialiniais santykiais ir asmens gebėjimais priimti spren-
dimus ir veikti priklausomai nuo padėties asmeninėje, profesinėje bei so-
cialinėje erdvėje“ (Csikszentmihalyi 1996). Asmens gebėjimai, susiję su 
jo užimtumo statusu, atliekant ADRP priemonių socialinio efektyvumo 
vertinimą turi ypatingą reikšmę.

2.5.2. Įvairių informacijos šaltinių naudojimas vertinant socialinį 
efektyvumą 

Vertinant socialinį ADRP priemonių efektyvumą siūloma naudotis keliais 
informacijos šaltiniais: 
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– Gyventojų užimtumo tyrimo duomenys (pagrindiniai užimtumo ir 
nedarbo rodikliai).

– Lietuvos darbo biržos duomenų bazė.
– Specialiųjų LDB įgyvendinamų priemonių dalyvių apklausų rezultatai.
Statistikos departamento reguliariai atliekamas gyventojų užimtumo 

tyrimas19 yra vertingas operatyvios kiekybinės informacijos šaltinis. Ver-
tinant socialinį ADRP priemonių efektyvumą Statistikos departamento 
teikiami rodikliai gali padėti nustatyti šiuos socialinio ADRP priemonių 
efektyvumo aspektus: 

– priemonės – kaip laiku duotas atsakas į šalies darbo rinkos pokyčius;
– priemonės – kaip socialinio draudimo ir socialinės paramos siste-

mas papildantis elementas;
– priemonės – kaip pasiruošimas prognozuojamiems užimtumo poli-

tikos pokyčiams.

Laiku duotas atsakas į šalies darbo rinkos pokyčius
Statistikos departamentas kas ketvirtį pateikia informaciją apie be-

darbių struktūrą pagal amžių, lytį, išsilavinimą, nurodo labiausiai pažei-
džiamas gyventojų grupes šalies darbo rinkoje. Ši operatyvi informacija 
leidžia lanksčiau reaguoti į specialiųjų nedarbo mažinimo ir užimtumo 
didinimo priemonių poreikį atskiroms gyventojų grupėms.

Absoliutūs ir santykiniai užimtumo ir nedarbo rodikliai, pateikiami 
pagal šalies teritoriją, suteikia galimybę papildyti turimus LDB duomenis 
apie užimtumo ir nedarbo požiūriu problemiškiausias šalies teritorijas 
(pagrindinės šios papildomos analizės priežastys – dalis bedarbių nesi-
registruoja teritorinėse darbo biržose, dalis registruotų bedarbių renkasi 
darbo biržas ne pagal gyvenamąją vietą). ADRP įgyvendinimas tokiose 
teritorijose įgauna ypatingą socialinę reikšmę. 

19 Gyventojų užimtumo tyrimo tikslas – rengti ir skelbti palyginamąją informaciją apie gyventojų 
užimtumą, remiantis gyventojų apklausos duomenimis, kas ketvirtį įvertinti dirbančių asmenų ir 
bedarbių skaičių, jų pasiskirstymą pagal amžių, lytį, gyvenamąją vietą, ekonominės veiklos rūšis, 
pagrindines profesijų grupes, pilietybę, išsilavinimą, užimtumo ir nedarbo lygius. Užimtumo sta-
tistiniai rodikliai reikalingi vertinant pokyčius šalies darbo rinkoje, socialinei ir ekonominei poli-
tikai formuoti, socialiniams sprendimams priimti, įvertinti šalies ūkio išsivystymo lygį, rengiant 
ūkio plėtros prognozes, norint palyginti darbo rinkos rodiklius tarptautiniu mastu.
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Be gyventojų užimtumo tyrimo duomenų, tikslinga pasinaudoti ir 
laisvų darbo vietų tyrimo, smulkiojo ir vidutinio verslo sąlygų tyrimo 
bei kitų specialiųjų vienkartinių tyrimų duomenimis. 

Socialinio draudimo ir socialinės paramos sistemas papildantis 
elementas

Bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių gaunančių socialines išmokas as-
menų įtraukimas į darbo rinką yra viena pažangiausių strategijų ES šalių 
darbo rinkos politikoje per pastarąjį dešimtmetį (Wrobel 2005; Larsen 
2005). Užimtumas yra daug veiksmingesnė socialinės integracijos prie-
monė nei socialinės išmokos, kurios dažnai tampa socialiniu požiūriu 
aktyvaus, pilnaverčio gyvenimo kliūtimi. Kartu didesnis gyventojų eko-
nominis aktyvumas leidžia mažinti biudžeto išlaidas.

Pagrindiniu darbo rinkos politikos priemonių, ypač aktyvių priemo-
nių, tikslu laikomas darbo jėgos pasiūlos ir paklausos neatitikimo maži-
nimas (Layard et al. 1991; Calmfors 1994; Hujer et al. 2002; de Koning 
2005). Kartu aktyvios darbo rinkos politikos priemonėms priskiriamos 
tokios funkcijos kaip gyventojų gebėjimų kovoti su socialinėmis rizikomis 
stiprinimas, taip pat apsauga nuo skurdo ir nepritekliaus (Jackman 1992; 
Campbell 2000; Ahn et al. 2004). Šios į socialinės apsaugos užtikrinimą 
nukreiptos funkcijos gali turėti lemiamą reikšmę siekiant išvengti gyven-
tojų socialinės atskirties – tai priklauso nuo kiekvienos konkrečios šalies 
situacijos ir prioritetų tam tikru laikotarpiu.

Ekonominio nuosmukio nulemtas laisvų darbo vietų trūkumas, su 
darbo veikla susijusių pajamų praradimas didina socialinės paramos po-
reikį šalies mastu. Sumažėjusios nedarbo socialinio draudimo išmokos 
taip pat neigiamai veikia darbo netekusių asmenų materialinę padėtį. 
Dažnai tam tikros ADRP priemonės (ypač viešieji darbai) tampa esminiu 
namų ūkio / asmens pragyvenimo šaltiniu. 

Taip pat svarbu, kad ADRP priemonėse dalyvaujantys asmenys nepa-
sitrauktų į šešėlį, nenutrūktų mokestinės įplaukos, tiesiogiai ir netiesiogiai 
priklausančios nuo jų padėties darbo rinkoje.

Pasiruošimas prognozuojamiems užimtumo politikos pokyčiams
Europos Sąjungos šalys, įgyvendinančios Europos užimtumo strate-

gijos siekius, deklaruoja, kad aktyvios darbo rinkos politikos priemonės 
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yra vienas iš svarbiausių įrankių kuriant konkurencingą, žiniomis pagrįstą 
ekonomiką ir užtikrinant šalių narių visuomenių raidą (Employment in 
Europe... 2006).

Ateities šalies darbo rinką apibūdina oficialios prognozės, atliekamos 
šalies institucijų ir privačioms struktūroms atstovaujančių ekspertų, stra-
teginių dokumentų (planų) nuostatos. Dar vienas šaltinis  – žiniasklai-
doje pasirodantys pranešimai apie stambius projektus arba investuotojų 
planus, informacija apie sklandžiais ar pažangias ūkio šakas arba dide-
les įmones. Pastaruoju šaltiniu dažnai pasikliauja asmenys, siekiantys 
pagerinti savo padėtį darbo rinkoje. Vienas iš pavyzdžių – ekonominio 
pakilimo sukeltas mokymo kursų poreikis, kuriuose buvo galima įsigyti 
paklausią statybos srityje profesiją.

Efektyviau veikiant ūkio (taip pat ir darbo rinkos) prognozavimo 
schemoms, ADRP priemonės (ypač profesinis mokymas) gali turėti 
svarbią reikšmę operatyviai reaguojant į atsirandantį darbo jėgos poreikį. 
Dabartinėmis sąlygomis, kai tiek trumpojo, tiek vidutinio laikotarpio pro-
gnozės yra mažai patikimos, ADRP priemonės suteikia galimybę palaikyti 
ir / arba tobulinti turimas profesines žinias bei įgūdžius paruošiant dalį 
darbo jėgos ekonomikos atsigavimo laikotarpiui. 

Kaip minėta ankščiau, socialinį nagrinėjamų priemonių efektyvumą 
kiekybine prasme gali būti išreikšti rodikliai, nusakantys taikomų prie-
monių aprėptį, jų taiklumą ir adekvatumą. Naudojantis LDB duomenų 
baze galima įvertinti visus ankščiau nurodytus aspektus. Pvz., siekiant 
įvertinti vienos iš ADRP priemonių socialinio efektyvumo aspektus gali-
ma stebėti atskirų ADRP priemonių dalyvių dinamiką ir lyginti ją su ben-
dru bedarbių skaičiumi. Taip pat galima stebėti ADRP priemonių dalyvių 
ir bedarbių kontingento struktūros pokyčius pagal tam tikrus požymius 
(pvz., amžių, lytį).

Lietuvos darbo biržos parengtoje Aktyvios darbo rinkos politikos prie-
monių efektyvumo vertinimo laikinojoje metodikoje (Aktyvios darbo rin-
kos... 2008) pateikti kiekybiniai rodikliai, padedantys įvertinti socialinį 
priemonių efektyvumą. 

ADRP priemonių įgyvendinimo taiklumą apibūdinantys rodikliai: 
– Tikslinių bedarbių grupių dalyvavimo aktyviose priemonėse lygis. 

Analizuojama, ar priemonės vykdomos tikslingai, vertinant, kokią 
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dalyvių dalį sudaro papildomai remiamų grupių bedarbiai.
– Aktyvių priemonių poveikis tikslinių bedarbių grupių dalies po-

kyčiui. Analizuojamas priemonių poveikis atskiroms tikslinėms 
grupėms (ilgalaikiai daugiau kaip 50 metų amžiaus, nekvalifikuoti 
asmenys, jaunimas, neįgalieji).

ADRP priemonių įgyvendinimo adekvatumą nusakantys rodikliai:
– Aktyvių priemonių poveikis nedarbo pokyčiui.
– Integracijos į darbo rinką lygis.
– Išsaugotų darbo vietų dalis, pasibaigus išlaikymo kontrolei, proc. 

2.5.3. Subjektyvus socialinio efektyvumo vertinimas 

Subjektyvaus socialinio efektyvumo vertinimo šaltinis yra ADRP priemo-
nių dalyvių nuomonė. Vertinant socialinį efektyvumą apklausos metodu, 
siūlome remtis žmogiškojo kapitalo teorija. Pirmiausia šios teorijos nuos-
tatos tiesiogiai susijusios su individų galimybėmis dalyvauti darbo rinkoje 
(į tai ir nukreiptos ADRP priemonės). Antra, žmogiškojo kapitalo sąvo-
ka sudaro galimybes išskirti veiksnius, kurie lemia asmens sėkmę darbo 
rinkoje. Šie veiksniai susiję su asmens įgūdžiais ir žiniomis. Ekonomikos 
moksle žmogiškasis kapitalas taip pat siejamas su asmens gebėjimais da-
lyvauti gamybos procese plačiąja prasme. 

Sudarydami klausimynus ADRP priemonių ir profesinės reabilitacijos 
programos dalyviams išskirsime veiksnius, apibūdinančius asmens (daly-
vio) profesinių žinių ir įgūdžių pokyčius, atsiradusius dėl dalyvavimo mi-
nėtose priemonėse. Taigi, pirmiausia pateikiami klausimai apie profesines 
žinias ir įgūdžius: ar dalyviai įgijo naujų žinių ir įgūdžių, ar patobulino 
senuosius ir pan.

Taip pat minėjome, kad žmogiškojo kapitalo sąvoka siejasi su gebėji-
mais dalyvauti gamybos procese arba, kitaip tariant, įsidarbinimo galimy-
bėmis (angl. employability) (Hillage, Pollard 1998). Vertinant įsidarbinimo 
galimybes paprastai atsižvelgiama tiek į asmens turimas savybes, tiek į 
objektyviai egzistuojančią padėtį darbo rinkoje (laisvų darbo vietų pa-
siūlą). Vertinant socialinę priemonių naudą taikant apklausos metodą, į 
klausimynus tikslinga įtraukti klausimus, tiesiogiai susijusius su asmenine 
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dalyvio patirtimi, neprašant įvertinti situacijos jo gyvenamosios teritori-
jos ar šalies darbo rinkoje.

Prie sėkmingam įsidarbinimui ir profesinei veiklai reikalingų kom-
petencijų priskiriami šie gebėjimai (angl. employability skills) (Policy and 
research… 2003):

– darbui turinčios reikšmės vertybės ir nuostatos (mokymosi poreikis, 
įgytų žinių taikymas, prisitaikymas prie pokyčių),

– pagrindiniai (angl. basic) gebėjimai (raštingumas ir mokėjimas skai-
čiuoti),

– bendrieji (angl. key) gebėjimai (bendravimo ir bendradarbiavimo, 
informacinių technologijų taikymo, veiklos tobulinimo, problemų 
sprendimo)20,

– kiti esminiai (angl. generic) gebėjimai (bendravimas užsienio kal-
bomis, gyvenimui ir profesinei veiklai reikalingos naujausios žinios, 
gebėjimas valdyti asmeninę karjerą).

Mokslinėje literatūroje (Hillage, Pollard 1998; McArdle et al. 2007) 
pateikiama pakankamai įrodymų, kad žmogaus galimybes darbo rinkoje 
lemia tiek specialiosios žinios ir gebėjimai (profesinės, su konkrečia dar-
bo vieta susijusios), tiek bendrosios žinios ir gebėjimai (organizavimo, 
kontrolės, vadybos, planavimo, kt. žinios ir įgūdžiai). Dar vienas svarbus 
aspektas – tai asmens gebėjimas pasinaudoti turimais įgūdžiais ir žinio-
mis kitose profesinio ir socialinio gyvenimo srityse.

Darbo ir socialinių tyrimų instituto atlikti tyrimai (2002–2010) paro-
dė, kad šalies darbdaviai labai vertina esamų ir potencialių darbuotojų 
bendruosius gebėjimus. 

Mokslinėje literatūroje skiriamos bendrosios kompetencijos (Gruževs-
kis et al. 2007):

1. Gebėjimas analizuoti ir apibendrinti.
2. Gebėjimas pritaikyti žinias praktikoje.
3. Gebėjimas planuoti ir organizuoti.

20 Bendrieji gebėjimai – tai visų žmonių asmeniniam pasitenkinimui ir raidai, aktyviam pilietišku-
mui, socialinei integracijai ir užimtumui reikalingi gebėjimai. Įgiję bazinį išsilavinimą jauni žmo-
nės turėtų turėti suaugusiųjų gyvenimui būtinus bendruosius gebėjimus ir juos toliau tobulinti, 
palaikyti ir atnaujinti mokydamiesi visą gyvenimą.
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4. Pagrindinės bendrosios žinios.
5. Pagrindinės profesinės žinios.
6. Kalbinės ir rašytinės gimtosios kalbos žinios.
7. Užsienio kalbų žinios.
8. Pagrindiniai darbo kompiuteriu įgūdžiai.
9. Mokslinių tyrimų įgūdžiai.
10. Gebėjimas mokytis.
11. Informacijos valdymo įgūdžiai.
12. Kritikos ir savikritikos gebėjimai.
13. Gebėjimas prisitaikyti naujose situacijose.
14. Gebėjimas kurti naujas idėjas. 
15. Gebėjimas spręsti problemas.
16. Gebėjimas priimti sprendimus.
17. Darbas komandoje.
18. Tarpasmeninio bendravimo įgūdžiai.
19. Lyderiavimas. 
20. Gebėjimas dirbti iš skirtingų sričių sudarytoje komandoje.
21. Gebėjimas bendradarbiauti su kitų sričių ekspertais.
22. Gebėjimas pripažinti tarpkultūrinius ir kitus skirtumus.
23. Gebėjimas dirbti tarptautiniu lygmeniu.
24. Savo ir kitų šalių kultūros bei papročių supratimas.
25. Gebėjimas dirbti savarankiškai.
26. Projektų kūrimo ir valdymo įgūdžiai.
27. Sugebėjimas būti iniciatyviam ir versliam.
28. Gebėjimas laikytis bendrųjų moralumo principų.
29. Pirmenybės teikimas viskam, kas kokybiška. 
30. Sėkmės siekis.

Darbdavių apklausos parodė, kad labiausiai vertinamas darbuotojų at-
sakingumas, kūrybiškumas, gebėjimas dirbti grupėje, tinkamai planuoti 
savo darbą ir organizuoti kitų veiklą.

Didžioji dalis ieškančių darbo žmonių nėra pasirengę konkuruoti ir 
įsitvirtinti darbo rinkoje. Ilgą laiką nedirbusius žmones grąžinti į darbo 
rinką yra palyginti sunku, todėl labai svarbu padėti rasti darbo vietą, kad 
jie galėtų ne tik įsidarbinti, bet ir išsaugoti savo darbo vietą. Tampa svarbu 
išlikti konkurencingam. To galima pasiekti tik nuolat tobulinant ir at-
naujinant turimas kvalifikacijas ir kompetencijas darbo rinkos kontekste 
(Navickienė, Navikienė 2005). Minėtas sąlygas galima įvykdyti tik esant 
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pakankamai motyvacijai, gerai psichologinei būklei (išsaugant iniciatyvu-
mą, pasitikėjimą savimi, kt.).

Taigi, siekiant ištirti, kaip priemonė pakeitė jos dalyvių specialiuosius 
(susijusius su konkrečia profesine veikla) ir bendruosius gebėjimus, apklau-
sų metų siekiama įvertinti dalyvavimo ADRP gautą naudą šiais aspektais: 
profesinių žinių ir gebėjimų įgijimas ar tobulinimas, bendrųjų gebėjimų įgi-
jimas ar tobulinimas, savęs vertinimo pokyčiai. Kitas svarbus aspektas – ar 
įgytos žinios ir įgūdžiai gali būti pritaikomi kitoje darbo vietoje, ar nauda iš 
investicijų į žmogiškąjį kapitalą pasireiškia plačiau nei vienoje konkrečioje 
darbovietėje, kas didina asmens konkurencingumą darbo rinkoje.

Dar vienas svarbus socialinis priemonių efektyvumo rodiklis  – įsi-
darbinimo po dalyvavimo priemonėje operatyvumas, t. y. kaip greitai jos 
dalyvis įsidarbino. Pavyzdžiui, per 2010 m. atliktą tyrimą „ADRP prie-
monių efektyvumo vertinimas“ suformuluotas klausimas leidžia ne tik 
nustatyti, kaip greitai po priemonės baigimo įsidarbino jos buvęs dalyvis, 
bet ir identifikuoti jo statusą vienerių metų laikotarpiu. 

Buvusio priemonės dalyvio dalyvavimas kitose ADRP mokymo prie-
monėse taip pat laikomas socialinę priemonių naudą įrodančiais faktais. 
Be to, šis klausimas suteikia galimybę nustatyti objektyvias asmens neįsi-
darbinimo priežastis tuo atveju, jeigu asmuo nedirba (pvz., negali dirbti 
dėl sveikatos būklės).

Klausimas apie pasirašytos darbo sutarties pobūdį skirtas parodyti 
buvusio priemonės dalyvio socialinio saugumo laipsnį, įsidarbinimo ga-
limybių nesant priemonei įvertinimas būtinas siekiant patenkinti realaus 
(neto) vertinimo kriterijų.

Gautų atsakymų pasiskirstymas pagal respondentų amžių, lytį, išsila-
vinimą, gyvenamąją vietą, papildomo užimtumo rėmimo požymį, leidžia 
darbo biržos darbuotojams nustatyti daugiausia pagalbos reikalaujančias 
bedarbių grupes ir atsižvelgiant į gautus rezultatus numatyti priemonių 
taikymo tobulinimo galimybes.



122 2. AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ VERTINIMO  
METODOLOGINIAI KLAUSIMAI IR PRINCIPAI

2.6. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių 
vertinimo metodika: principai, bendrieji  
ir specialieji vertinimo kriterijai  
(institucinis lygmuo)

2.6.1. Aktyvių darbo rinkos politikos priemonių  
vertinimo aspektai

Siekiant objektyvizuoti ADRP įgyvendinimo patirtį, Lietuvoje sukurta 
ADRP priemonių vertinimo metodika, kuri yra reikšminga vertinant 
ADRP priemonių efektyvumą darbo rinkos, socialiniu ir ekonominiu ly-
giais 21.

Šioje dalyje pristatysime pagrindinius vertinimo principus ir kriterijus, 
taip pat atskleisime vertinimo specifiškumą pagal atskiras ADRP prie-
mones. 

Atsižvelgiant į aktyvių darbo rinkos politikos priemonių tikslus ir 
įtraukiamų į priemones tikslinių grupių įvairovę, vertinimo procesas ap-
ima šiuos aspektus:

Ekonomiškumo (sąnaudų / naudos): vertinama, ar priemonėje da-
lyvauja maksimalus dalyvių skaičius, esant mažiausioms įmanomoms są-
naudoms, taip pat tiriamas priemonių išlaidų rezultatyvumas, siekiant 
nustatyti, ar įdėtos sąnaudos padėjo pasiekti planuotą rezultatą. 

Efektyvumo: vertinama, ar priemonė padeda dalyviams pasiekti ge-
resnių rezultatų trumpalaikėje ar ilgalaikėje perspektyvoje, kokia yra prie-
monės poveikio / naudos kaina, tikrinama, ar pokytis pasiektas racionalia 
pateisinama kaina. 

Veiksmingumo (socialinės naudos): vertinama, ar priemonės prisi-
deda prie platesnių socialinių tikslų įgyvendinimo, tokių kaip skurdo ir 
socialinės atskirties ir nedarbo mažinimas, t. y. tiriamas priemonės po-
veikis socialinėms sąlygoms, kurias buvo numatyta gerinti, ar pagerėjo 
socialinė situacija, ar pasiekta socialinės naudos. 

21 Autorės dalyvavo kuriant metodiką, teikė pasiūlymus atskiroms ADRP vertinimo metodikos da-
lims ir kriterijams išskirti, taip pat aktyviai dalyvavo išbandant ADRP metodiką praktikoje. 
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Priemonių efektyvumo vertinimą lemia du esminiai dalykai:
1) Priemonių, jų tikslų ir įgyvendinimo rezultatų įvairovė (nuo kiekybi-

nių parametrų iki abstrakčių kokybinių formuluočių) bei galimos 
įvairiausių derinių aibės.

2) Atskirų priemonių tarpusavio palyginimo poreikis.
Priemonių efektyvumo vertinimo kriterijus – tai rodiklis, suteikiantis 

informacijos apie priemonių tikslų ir uždavinių įgyvendinimo rezultatus, 
įvertinant sąnaudas ir naudą. 

Atsižvelgiant į minėtuosius aspektus, aktyvios darbo rinkos politikos 
priemonės vertinamos kompleksiškai, t. y. efektyvumo, ekonomiškumo ir 
veiksmingumo kontekste, tiriant priemonių efektyvumą darbo rinkos, so-
cialiniu ir ekonominiu lygiais. 

Kompleksinis vertinimas – tai priemonės ekonomiškumo, efektyvumo 
ir veiksmingumo kriterijų sintezė, atsižvelgiant į kiekvieno kriterijaus 
reikšmingumą ir gautus rezultatus. 

Priemonių kompleksinis efektyvumas vertinamas lyginamosios ana-
lizės metodu, kurio esmė – palyginti įgyvendintų ar įgyvendinamų prie-
monių planines bei faktines kriterijų reikšmes ir nustatyti jų skirtumus. 

Metodikoje taikomi efektyvumo vertinimo kriterijai leidžia autono-
miškai įvertinti ir palyginti aktyvių darbo rinkos politikos priemonių 
efektyvumą lyginant su kitomis priemonėmis. Lyginant priemonių efek-
tyvumą taikomos informatyvesnės santykinės reikšmės, nei vertinant 
planines ir faktines rezultatų bei išlaidų reikšmes. Prireikus lyginami ir 
absoliutiniai dydžiai.

Ši metodika ir joje taikomi bendrieji kriterijai yra universalūs. Juos ga-
lima taikyti vertinant tiek visų aktyvios darbo rinkos politikos priemonių 
efektyvumą kartu, tiek kiekvieną jų atskirai. 

Dėl kokybiškai skirtingų aktyvių rinkos politikos priemonių netikslin-
ga situacijos vertinti remiantis lyginamąja atskirų priemonių efektyvumo 
analizės vertine išraiška. 

Nors yra svarbūs bendrieji analizės efektyvumo vertinimo kriterijai, 
tačiau juos taikome tik apskaičiavę specialiuosius vertinimo kriterijus, nes 
efektyvumo rezultatų apibendrinimo pokyčiai labai priklauso nuo to, kaip 
keisis brangesnių ir pigesnių priemonių santykis. 
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Metodikoje nurodyti specialieji kriterijai galimi taikyti tiek vertinant 
visą priemonę, tiek atskiras jos dalis įvairiais aspektais (pagal atskiras 
mokymo programas, pagal tikslines dalyvių grupes, pagal kainas, pagal 
ekonominius sektorius ir t. t.).

Visi metodikoje aprašyti kriterijai sudaro galimybę įvertinti ir palygin-
ti priemones tarpusavyje, atskirų darbo biržų ir laiko atžvilgiu. 

2.6.2. Aktyvių darbo rinkos politikos priemonių bendrieji 
vertinimo kriterijai 

Vertinant priemonių efektyvumą, svarbu nustatyti, kokią galutinę naudą 
gavo aktyvių darbo rinkos politikos priemonių dalyviai. 

Vertinti taikytini rodikliai: 
1. Integracijos į darbo rinką lygis – įdarbintų dalyvių, priemonėms 

pasibaigus, dalis. Vertinama, kokia dalyvių dalis įsidarbino į nuolatines, 
terminuotas vietas, dirbti pagal verslo liudijimus, t. y skaičiuojamas tie-
sioginis poveikis priemonių dalyviams. 

Rodiklio reikšmė per laikotarpį apskaičiuojama pagal formulę:

 1
100

=
= ×∑

n
i

i i

IDA
IDRL

BDP
, (13)

čia IDRL – integracijos į darbo rinką lygis per laikotarpį n, proc., 
IDAi – įdarbintų asmenų (nuolatiniam, terminuotam darbui ir įsigiju-
sių verslo liudijimus) praėjus 6 mėn. po profesinio mokymo priemonės, 
pasibaigus darbo įgūdžių įgijimo rėmimo, įdarbinimo subsidijuojant 
priemonių finansavimo trukmėms arba sutartims, ir įdarbintų į įsteigtas 
subsidijuojamas darbo vietas bei vietinių užimtumo iniciatyvų projektus 
(VUI) skaičius per laikotarpį n, 
BDPi – baigusių profesinio mokymo priemonę prieš 3 mėn. (pasibaigus 
darbo įgūdžių įgijimo rėmimo, įdarbinimo subsidijuojant priemonių fi-
nansavimo trukmėms ar sutartims) ir įdarbintų į įsteigtas subsidijuoja-
mas darbo vietas ir VUI projektus ieškančių darbo asmenų skaičius per 
laikotarpį n. 
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Vertinant priemonių ekonomiškumą, svarbu nustatyti, kiek buvo iš-
leista lėšų joms finansuoti, ir įvertinti, ar pasiekti rezultatai realiai atitinka 
kainą. Vertinama, ar dalyvavo maksimalus dalyvių skaičius, esant mažiau-
sioms lėšų sąnaudoms. 

2. Lėšų panaudojimo ekonomiškumas – panaudotų (faktinės išlai-
dos) lėšų kiekis, tenkantis vienam aktyviose priemonėse dalyvavusiam 
ieškančiam darbo asmeniui. Šis rodiklis parodo, kiek lėšų (tūkst. Lt) teko 
vienam ieškančiam darbo asmeniui dalyvauti aktyviose darbo rinkos poli-
tikos priemonėse per laikotarpį. Šis rodiklis leidžia įvertinti, ar lėšos išleistos 
rezultatyviai, ar priemonėse dalyvavo maksimalus dalyvių skaičius, esant 
ekonomiškai naudingoms22 minimalioms išlaidoms, t. y. ar gautas rezulta-
tas buvo ekonomiškai naudingas.

Rodiklio dydis per laikotarpį apskaičiuojamas pagal formulę:

 1

n
i

i i

LAP
LEE

DPA=
= ∑ , (14)

čia LEE – faktinių lėšų kiekis, tenkantis vienam ieškančiam darbo asme-
niui, dalyvavusiam priemonėse per laikotarpį n, tūkst. Lt,
LAPi – aktyviose priemonėse dalyvavusiems asmenims tekusios išlaidos 
per laikotarpį n, tūkst. Lt,
DPAi – dalyvavusių priemonėse ieškančių darbo asmenų skaičius per lai-
kotarpį n.

3. Lėšų panaudojimo efektyvumas – išleistų lėšų dalis, tenkanti vie-
nam ieškančiam darbo asmeniui integruotis į darbo rinką. Jis parodo, 
kiek visų išleistų lėšų (tūkst. Lt) teko vienam ieškančiam darbo asmeniui 
įtraukti į darbo rinką (įdarbinti) pasibaigus dalyvavimui priemonėse. Šis 
kriterijus leidžia įvertinti priemonės rezultato išlaidas. 

Rodiklio reikšmė per laikotarpį apskaičiuojama pagal formulę:

 1

n
i

i i

LAP
LAE

IDA=
= ∑ , (15)

čia LAE – faktinių lėšų kiekis, tenkantis vienam kalendoriniais metais 
baigusiam priemonę asmeniui įdarbinti per laikotarpį n, tūkst. Lt,

22 Turima omenyje išlaidas (ne žemesnes arba didesnes už ribines), leidžiančias pasiekti ekonomiškai 
naudingą norimą rezultatą. 
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LAPi – aktyvių priemonių išlaidos asmenims, dalyvavusiems aktyviose 
darbo rinkos politikos priemonėse per laikotarpį n, tūkst. Lt,
IDAi – įdarbintų nuolatiniam ir terminuotam darbui ar įsigijusių verslo 
liudijimus asmenų skaičius per laikotarpį n.

Pagal šiuos tris kriterijus galima nustatyti, ar lėšos, skirtos priemo-
nėms finansuoti, išleistos racionaliai ir ekonomiškai ir ar pasiekti numa-
tyti priemonių efektyvumo rezultatai, t. y. įvertintas priemonės kainos ir 
naudos / efektyvumo santykis.

Kadangi aktyvios darbo rinkos politikos priemonės yra ne tik eko-
nominės, bet ir socialinės, todėl vertinant veiksmingumą, nustatomas jų 
poveikis: vertinama, ar pagerėjo socialinė situacija darbo rinkoje, įgy-
vendinus priemones, t. y. nustatoma ADRP priemonių socialinė nauda. 

4. Tikslinių grupių dalyvavimo aktyviose priemonėse lygis rodo, ar 
priemonės vykdomos tikslingai, vertinant, kokią dalyvių dalį sudaro da-
lyvaujantys tikslinių grupių (ilgalaikiai bedarbiai, daugiau kaip 50 metų 
amžiaus, neįgalieji, nekvalifikuoti, jaunimas) asmenys, lyginant su visais 
priemonės dalyviais23, t. y. kokią dalyvių dalį priemonėse sudaro papil-
domai remiamų grupių bedarbiai.

Rodiklio reikšmė per laikotarpį apskaičiuojama pagal formulę:

 1
100

=
= ×∑

n
i

i i

IPT
TGDL

IPB
, (16)

čia TGDL – tikslinių grupių (papildomai remiamų bedarbių grupių) da-
lyvavimo darbo rinkos politikos priemonėse lygis per laikotarpį n, proc.,
IPTi – įtrauktų į priemones tikslinių (papildomai remiamų) bedarbių gru-
pių dalyvių skaičius per n mėn. laikotarpį,
IPBi – įtrauktų į ADRP priemones bedarbių skaičius per n mėn. laiko-
tarpį.

5. Aktyvių darbo rinkos politikos priemonių poveikis tikslinių bedar-
bių grupių dalies pokyčiui rodo priemonių poveikį atskiroms tikslinėms 

23 Tuo atveju, jeigu tikslinės grupės narių skaičius mažesnis nei 20, siūlytina TDB lygiu neskaičiuoti 
tikslinių grupių rodiklių, nes tokiai mažai visumai apskaičiuotas rodiklis situaciją atspindi netiks-
liai. Statistinė visuma per maža, kad darytume apibendrinančias išvadas TDB lygiu. Tokiu atve-
ju geriau skaičiuoti bendrą kelių tikslinių grupių rodiklį, kuriose yra užsiregistravę mažiau nei 
20 žmonių. 
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dalyvių grupėms. Vertinama, kiek sumažėjo, (pakito) tikslinių bedarbių 
grupių dalis, įgyvendinus aktyvias priemones24.

Vidutinė rodiklio reikšmė per laikotarpį apskaičiuojama pagal formulę:

 1
100

n
i

i i

APTvid
T

BTvid−
∆ = ×∑ , (17)

čia ΔT – aktyvių priemonių poveikis tikslinių grupių nedarbui mažinti 
per n mėn. laikotarpį, proc.,
BTvidi – vidutinis n laikotarpio mėn. pabaigoje registruotų tikslinės gru-
pės bedarbių skaičius,
APTvidi – vidutinis n laikotarpio pabaigoje aktyviose priemonėse (pro-
fesinio mokymo, darbo įgūdžių įgijimo rėmimo, įdarbinimo subsidijuo-
jant, viešųjų darbų, darbo rotacijos) dalyvavusių tikslinių grupių bedarbių 
skaičius.

6. Aktyvių darbo rinkos politikos priemonių poveikis nedarbui. 
ADRP poveikį nedarbui rodo bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų san-
tykis, įgyvendinus priemones. 

Neturinti poveikio priemonė arba turinti per mažą poveikį gali būti 
arba netinkamai įgyvendinta, arba parinktas klaidingas veiksmų planas 
ir prioritetai. Jei priemonė turi poveikį, atsižvelgiama į išlaidas jai įgyven-
dinti ir vertinama, ar gautas rezultatas nėra per brangus. 

Rodiklio reikšmė per laikotarpį apskaičiuojama pagal formulę:

 
100

n
i i

i
i i

Bvid APvid
N Nvid

Gvid
 +

∆ = − × 
 

∑ , (18)

čia ΔN – priemonės poveikis nedarbui mažinti per laikotarpį n, proc.,
Nvidi – vidutinis n laikotarpio bedarbių skaičiaus ir vidutinis n laikotarpio 
darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus santykis procentais,
Bvidi – vidutinis n laikotarpio mėnesio pabaigoje registruotų bedarbių 
skaičius, 

24 Padidėjus tikslinės grupės dalyvių skaičiui TDB lygiu bedarbių dalis gali didėti. Tikslinga nustaty-
ti šių pokyčių objektyvias priežastis. Tai galima paaiškinti tikslinės grupės aktyvumo padidėjimu 
darbo rinkoje – kai didėja aktyvių bedarbių skaičius, kuris papildomas ekonomiškai neveikliais 
gyventojais, netgi išaugus tikslinės grupės dalyvių skaičiui. Jau minėta, kad vertėtų atsisakyti tokių 
skaičiavimų tuo atveju, jeigu tikslinės grupės narių skaičius mažesnis nei 20. Tai turėtų galioti vi-
siems rodikliams. 
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APvidi – vidutinis n laikotarpio mėnesio pabaigoje aktyviose priemo-
nėse (profesinio mokymo, darbo įgūdžių įgijimo rėmimo, įdarbinimo 
subsidijuojant, viešųjų darbų, darbo rotacijos) dalyvaujančių bedarbių 
skaičius, 
Gvid i – vidutinis n mėnesio laikotarpio darbingo amžiaus gyventojų skaičius.

Visi šie kriterijai sudaro priemonių sisteminį įvertinimą. Jie gali būti 
vertinami kiekvienas atskirai arba kaip derinys su kitais, priklausomai 
nuo vertinimo tikslo ir turimų išteklių. 

Pagal bendruosius vertinimo kriterijus aktyvių darbo rinkos politikos 
priemonių efektyvumas, už kurį atsakinga Lietuvos darbo birža, turi būti 
nustatomas kartą per metus. 

Nustatyti vertinimo kriterijai leidžia palyginti atskirų priemonių efek-
tyvumo rezultatus tarp teritorinių darbo biržų kelerių metų laikotarpiu. 
Atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, galima priimti racionalius spendi-
mus dėl priemonių efektyvumo didinimo, finansavimo trukmių ir dalyvių 
skaičiaus optimizavimo bei tikslinių grupių keitimo. 

2.6.3. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių  
specialieji vertinimo kriterijai

Atskirų priemonių vertinimas remiasi specialiais patvirtintais kriterijais, 
kurie leidžia priemonę vertinti įvairiais periodais tiek ją įgyvendinant, 
tiek šiam procesui pasibaigus įvairiais aspektais pagal atskiras tikslines 
grupes ir atskirus darbo rinkos segmentus. 

Profesinio mokymo priemonių vertinimas
Integracijos į darbo rinką lygis – įdarbintų dalyvių, praėjus 3 ir 6 mė-

nesiams nuo priemonės pasibaigimo, dalis. Vertinama, kokia dalyvių dalis 
įsidarbino pasibaigus mokymo priemonei į nuolatines, terminuotas vietas 
ir pagal verslo liudijimą.

Lėšų panaudojimo ekonomiškumas – išleistų lėšų rezultatyvumas, t. y. 
ar dalyvavo maksimalus asmenų skaičius, esant minimalioms išlaidoms. 
Vertinamo panaudotų lėšų kiekio, tenkančio vienam ieškančiam darbo 
asmeniui, dalyvavusiam profesinio mokymo priemonėje, rodiklis reiškia, 
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kiek lėšų (tūkst. Lt) teko vienam ieškančiam darbo asmeniui dalyvauti 
profesinio mokymo priemonėje.

Lėšų panaudojimo efektyvumas – išleistų lėšų dalis, tenkanti vienam 
įdarbintam asmeniui, nuo priemonės pasibaigimo praėjus 3 ir 6 mėnesiams. 
Tai panaudotų lėšų kiekis (tūkst. Lt), tenkantis vienam ieškančiam darbo 
asmeniui įtraukti į darbo rinką (įdarbinti), praėjus 3 ir 6 mėn. laikotarpiui 
po profesinio mokymo baigimo.

Tikslinių grupių dalyvavimo priemonėje lygis rodo, ar mokymas vyko 
tikslingai, t. y. kokią dalį mokymo dalyvių sudarė tikslinių grupių asme-
nys (daugiau kaip 45 metų amžiaus, nekvalifikuoti, jaunimas). 

Įdarbinimo subsidijuojant priemonių vertinimas
Integracijos į darbo rinką lygis – įdarbintų bedarbių dalis, pasibaigus 

priemonės finansavimui. Vertinama, kokia dalyvių dalis įsidarbino pasi-
baigus priemonės finansavimui, t. y. susirado nuolatinį darbą, įsidarbino 
pagal terminuotas sutartis ir verslo liudijimą.

Lėšų panaudojimo ekonomiškumas – ar lėšos išleistos rezultatyviai, ar 
dalyvavo maksimalus dalyvių skaičius, esant minimalioms išlaidoms. Pa-
naudotų lėšų kiekio, tenkančio vienam bedarbiui, dalyvavusiam įdarbini-
mo subsidijuojant priemonėje, rodiklis parodo, kiek lėšų (tūkst. Lt) buvo 
skirta vienam šios priemonės dalyviui.

Lėšų panaudojimo efektyvumas – išleistų lėšų dalis, tenkanti vienam 
įdarbintam pasibaigus priemonės finansavimui asmeniui parodo panau-
dotų lėšų kiekį (tūkst. Lt), tenkantį vienam ieškančiam darbo asmeniui 
integruoti į darbo rinką (įdarbinti) pasibaigus įdarbinimo subsidijuojant 
priemonės finansavimui.

Tikslinių grupių dalyvavimo priemonėje lygis parodo, ar priemonė vyk-
doma tikslingai, t. y. kokią dalyvių dalį įdarbinimo subsidijuojant prie-
monėje sudaro tikslinių grupių atstovai (daugiau kaip 50 metų amžiaus 
asmenys, neįgalieji, ilgalaikiai bedarbiai). 

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonių vertinimas
Integracijos į darbo rinką lygis – įdarbintų bedarbių, pasibaigus priemo-

nės finansavimui, dalis. Tai dalyvių dalis, įsidarbinusi pasibaigus finansa-
vimo priemonei į nuolatines, terminuotas vietas ir pagal verslo liudijimą.
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Lėšų panaudojimo ekonomiškumas – ar lėšos išleistos rezultatyviai, ar 
dalyvavo maksimalus dalyvių skaičius, esant minimalioms išlaidoms. Pa-
naudotų lėšų kiekio, tenkančio vienam bedarbiui, dalyvavusiam darbo 
įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėje, rodiklis reiškia, kiek lėšų (tūkst. Lt) 
skirta vienam bedarbiui – šios priemonės dalyviui.

Lėšų panaudojimo efektyvumas – išleistų lėšų dalis, tenkanti vienam 
asmeniui, įdarbintam pasibaigus priemonės finansavimui, rodo panaudotų 
lėšų kiekį (tūks. Lt), tenkantį vienam ieškančiam darbo asmeniui įtraukti 
į darbo rinką (įdarbinti) pasibaigus darbo įgūdžių įgijimo rėmimo prie-
monės finansavimo ar terminuotai darbo sutarčiai. 

Tikslinių grupių dalyvavimo priemonėse lygis rodo, ar priemonė vyk-
doma tikslingai, t. y. kokią dalyvių dalį sudaro tikslinių grupių asmenys 
(pirmą kartą pradedantys darbinę veiklą pagal įgytą kvalifikaciją, ilgalai-
kiai bedarbiai, neįgalieji). 

Darbo rotacijos priemonių vertinimas 
Integracijos į darbo rinką lygis – įdarbintų dalyvių, pasibaigus priemo-

nės finansavimui, dalis, t. y. kokia dalyvių dalis pasibaigus finansavimo 
priemonei įsidarbino į nuolatines, terminuotas darbo vietas ir pagal vers-
lo liudijimą.

Lėšų panaudojimo ekonomiškumas – išleistų lėšų rezultatyvumas, t. y. 
maksimalaus skaičiaus asmenų dalyvavimas, esant minimalioms išlaidoms. 
Panaudotų lėšų kiekio, tenkančio vienam įtrauktam į priemonę ieškan-
čiam darbo asmeniui, rodiklis reiškia, kiek lėšų (tūkst. Lt) ir kokia dalis 
visų išleistų lėšų skirta vienam bedarbiui – šios priemonės dalyviui.

Lėšų panaudojimo efektyvumas – išleistų lėšų dalis, tenkanti vienam 
įdarbintam asmeniui, pasibaigus priemonės finansavimui – rodo panau-
dotų lėšų kiekį (tūkst. Lt), tenkantį vienam ieškančiam darbo asmeniui 
įtraukti į darbo rinką (įdarbinti) pasibaigus darbo rotacijos priemonės 
finansavimui.

Viešųjų darbų priemonių vertinimas
Atsižvelgiant į viešųjų darbų priemonės tikslą – padėti bedarbiams, 

įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbuotojams, bendrojo lavinimo mo-
kyklų moksleiviams ir studentams atostogų metu, taip pat kitiems įtrauk-
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tiems į teritorinės darbo biržos apskaitą ieškantiems darbo asmenims 
greičiau integruotis į darbo rinką ir sudaryti jiems sąlygas užsidirbti pra-
gyvenimui būtinų lėšų. Įvertinus tai, kad viešieji darbai organizuojami tik 
laikino pobūdžio visuomenei naudingiems darbams atlikti, pagrindinis 
šios priemonės galimas efektyvumo vertinimo kriterijus yra jų socialinė 
nauda ir lėšų panaudojimo ekonomiškumas.

Tikslinių bedarbių grupių dalyvavimo viešųjų darbų priemonėje lygis 
parodo, ar viešųjų darbų priemonė vykdoma tikslingai, kokia tikslinių 
grupių (vyresnių kaip 50 metų amžiaus asmenys, ilgalaikiai bedarbiai, 
kaimo gyventojai) dalis įtraukta į šią priemonę. 

Lėšų panaudojimo ekonomiškumas rodo panaudotų lėšų kiekį, ten-
kantį vienam ieškančiam darbo asmeniui, įtrauktam į viešųjų darbų 
priemonę, t. y. kiek (tūkst. Lt) ir kokia dalis visų išleistų lėšų buvo skirta 
vienam ieškančiam darbo asmeniui dalyvauti viešųjų darbų priemonėje. 
Įvertinus galima spręsti, ar lėšos viešųjų darbų priemonei panaudotos 
ekonomiškai, t. y. ar įtrauktas maksimalus dalyvių skaičius, naudojant 
minimalų lėšų kiekį. 

Savarankiško užimtumo rėmimo, darbo vietų steigimo ir Vietinių 
užimtumo iniciatyvų priemonių vertinimas

Išsaugotų darbo vietų dalis, pasibaigus kontrolės trukmės laikotarpiui 
parodo, kiek įsteigtų darbo vietų išliko nepanaikintų, pasibaigus trejų 
metų kontrolės laikotarpiui.

Rodiklis skaičiuojamas pagal formulę:

 
100= ×i

i
i

IDV
IDVD

ISDV
, (19)

čia IDVDi – įsteigtų darbo vietų, išlaikytų pasibaigus kontrolės laikotar-
piui, dalis, proc.,
IDVi – išsaugotų darbo vietų skaičius, pasibaigus įsteigtų darbo vietų tre-
jų metų kontrolės laikotarpiui (steigimo subsidijuojant, savarankiško ir 
vietinių užimtumo iniciatyvų projektai),
ISDVi – įsteigtų darbo vietų (steigimo subsidijuojant, savarankiško ir VUI 
projektai), nuo kurių įsteigimo praėjo trejų metų laikotarpis, skaičius.
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Priemonių rentabilumo norma rodo, kokia dalis išleistų lėšų grįžta į 
biudžetą tiesioginių pajamų nuo įmokų Valstybinio socialinio draudimo 
fondui ir Valstybės biudžetui pavidalu.

Ji apskaičiuojama pagal formulę:

 
100= ×t

TpAN
K

, (20)

čia ANt – atsipirkimo norma per trejus metus, proc.,
Tp  – tiesioginės pajamos nuo įmokų Valstybinio socialinio draudimo 
fondui ir Valstybės biudžetui vidutiniškai nuo vieno įdarbinto asmens 
per darbo laikotarpį kalendoriniais metais (sumuojant visų trejų metų 
rezultatus),
K  – vidutinė vienos darbo vietos kaina, skaičiuojama visų priemonės 
metu įsteigtų naujų darbo vietų išlaidų sumą dalijant iš įsteigtų darbo 
vietų skaičiaus.

Visuminė rentabilumo norma – pagal ją įvertinama, kiek kartu su tie-
sioginėmis pajamomis, kurias rodo rentabilumo norma, valstybė sutaupo 
socialinių išmokų bei Užimtumo fondo, Valstybės biudžeto ir ESF lėšų, 
išleidžiamų bedarbių užimtumo garantijoms įgyvendinti.

Rodiklis skaičiuojamas pagal formulę:

 
100+

= ×n
Tp NpVAN

K
, (21)

čia VANn – visuminė atsipirkimo norma, proc.,
Tp  – tiesioginės pajamos nuo įmokų Valstybinio socialinio draudimo 
fondui ir Valstybės biudžetui vidutiniškai nuo vieno įdarbintojo per lai-
kotarpį,
Np – darbo biržos lėšų ADRP priemonėms įgyvendinti ir socialinių iš-
mokų ekonomija, Lt,
K  – vidutinė vienos darbo vietos kaina, skaičiuojama visų priemonės 
metu įsteigtų naujų darbo vietų išlaidų sumą dalijant iš įsteigtų darbo 
vietų skaičiaus.

Svarbus kriterijus vertinant ADRP priemonių naudą (tiek bendrai, 
tiek pagal atskiras priemones), yra ADRP priemonių dalyvių vertini-
mas, kai remiantis ADRP dalyvių apklausomis, nustatoma priemonių 
nauda įsitvirtinant darbo rinkoje. Priemonių nauda įsitvirtinant darbo 
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rinkoje skaičiuojama, remiantis asmenų, dalyvaujančių aktyviose dar-
bo rinkos politikos priemonėse, apklausų rezultatais, nustatant, kokiai 
visų dalyvių daliai aktyvios priemonės davė naudos įsitvirtinant darbo 
rinkoje. 

 
100,+

= ×
LN NPn

Bsk
 (22)

čia Pn – priemonių nauda įsitvirtinant darbo rinkoje,
LN – dalyvių, atsakiusių „labai naudinga“, skaičius,
N – dalyvių, atsakiusių „naudinga“, skaičius,
Bsk – bendras atsakiusių dalyvių skaičius.

Vertinant ADRP efektyvumą įtraukiamas ir tarpininkavimo įdarbi-
nant rodiklis. Kadangi didžiąją darbo biržos teikiamų paslaugų dalį su-
daro tarpininkavimo paslaugos, be to, santykis tarp tarpininkavimo ir 
aktyvios darbo rinkos politikos priemonių poreikio keičiasi, priklausomai 
nuo besikeičiančios ekonominės situacijos, taip pat nuo įtampos darbo 
rinkoje, todėl, norint gauti objektyvius duomenis, vertinant darbo biržos 
veiklą, reikia įtraukti ir tarpininkavimą įdarbinant. 

Bendras integracijos į darbo rinką kriterijus parodo, kokia dalis darbo 
biržoje per metus užregistruotų ieškančių darbo asmenų buvo integruota 
į darbo rinką per aktyvias darbo rinkos politikos priemones ir tarpinin-
kavimą įdarbinant.

Šis rodiklis skaičiuojamas taikant formulę 

 
 (23)

čia PI – bendra integracija į darbo rinką, 
ĮD – kalendoriniais metais įdarbintų asmenų skaičius,
ĮA – kalendoriniais metais į aktyvias priemones nukreiptų asmenų skai-
čius,
BRsk.  – kalendoriniais metais bendras registruotų darbo biržoje ieš-
kančių darbo asmenų skaičius (registruoti sausio 1 d. ir naujai užregis-
truoti),
Nsk. – kalendoriniais metais darbo paiešką nutraukusių asmenų skaičius.
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2.6.4. Apklausų metodo taikymas vertinant aktyvios  
darbo rinkos politikos priemones

Apklausų duomenys turėtų papildyti aktyvių priemonių efektyvumo 
metodikos taikymą, tačiau įsidarbinimo rodiklių požiūriu prioritetas tu-
rėtų būti teikiamas skaičiavimams remiantis duomenų bazės rodikliais. 
Išsamesnius aktyvių priemonių efektyvumo tyrimus, taikant apklausos 
duomenis, Lietuvos darbo birža galėtų inicijuoti kartą per dvejus me-
tus. Atliekant sociologinius tyrimus ypač svarbios yra ne tiek priemonių 
dalyvių socialinio portreto detalės, kiek jų integracinės nuostatos darbo 
rinkoje, pagal kurias būtų galima prognozuoti realias įsidarbinimo gali-
mybes. Akivaizdu, kad ekonominės krizės sąlygomis, kai nedarbas didėja 
ypač drastiškai, bedarbių įsidarbinimo rodiklių sumažėjimo jokiu būdu 
nevertėtų tapatinti su galimais neigiamais darbo biržos veiklos efektyvu-
mo pokyčiais. Įsidarbinimo galimybių sumažėjimas neturėtų būti vertina-
mas kaip darbo biržos veiklos atspindys, tačiau jis parodo ypač neigiamus 
ekonomikos smukimo padarinius (2.1 lentelė). 

2.1 lentelė. Bedarbių skaičiaus, laisvų darbo vietų skaičiaus  
ir bendrųjų aktyvių priemonių rodiklių dinamika šalyje  
(Lietuvos darbo biržos duomenimis, tūkst .)

Rodikliai
Metai

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Vidutinis metinis 
bedarbių skaičius 167,0 142,5 100,8 73,2 67,2 73,4 203,1

Įregistruota bedarbių 242,1 204,3 163,9 160,8 166,7 214,2 369,4
Bedarbių skaičius
metų pabaigoje 158,8 126,4 87,2 79,3 69,7 95 268,8

Įregistruota laisvų 
darbo vietų iš viso 130,0 129,9 124,1 124,9 134,1 109,7 91,8

Neterminuotam 
(nuolatiniam) darbui 97,3 101,2 101,9 109,6 121,2 95,8 62,4

Terminuotam darbui 28,7 22,2 14,2 15,3 12,9 13,9 29,5
Priemonių dalyvių
dalis tarp įregistruotų 
bedarbių (proc.)

60,6 63,6 79,3 62,1 43,2 16,9 12,9
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Šiame kontekste apklausos rezultatai, rodantys asmenų dalyvavimo 
aktyviose priemonėse naudą, yra ypač svarbūs. 

Reikia pabrėžti, kad gana detalios sociologinės apklausos yra daug 
laiko ir darbo reikalaujantis procesas, todėl teritorinėms darbo biržoms, 
norinčioms pačioms periodiškai apklausti visus priemonių dalyvius, pri-
reiktų labai daug darbo laiko sąnaudų. 
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3.1. Lietuvoje įgyvendinamų aktyvios darbo rinkos 
politikos priemonių studijos

Atskirų Lietuvoje įgyvendinamų ADRP priemonių sisteminis nagrinėji-
mas pradėtas palyginti neseniai. Didžiąją dalį tokio pobūdžio darbų atliko 
Darbo ir socialinių tyrimų instituto (DSTI) mokslininkai – B. Gruževs-
kis, L. Okunevičiūtė Neverauskienė, A. Pocius, B. Čėsnaitė, A. Kabaila, 
A. Šileika, D. Andriušaitienė, J. Moskvina. Bendradarbiaujant su Lietu-
vos darbo birža ir Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba atskirų ak-
tyvių priemonių vertinimo studijos DSTI atliekamos nuo 2000 metų: 
„Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių ir profesinės reabilitacijos 
programos efektyvumo vertinimas25“ (2010), „Aktyvių darbo rinkos po-
litikos priemonių efektyvumo tyrimas“26 (2008), „Neįgaliesiems taiko-
mų aktyvių darbo rinkos politikos priemonių vertinimas bei pasiūlymų 
rengimas priemonių efektyvumo didinimui27“ (2008), „Darbo rinkos 
lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyra formuojant integruotą po-
žiūrį į užimtumo didinimą Lietuvoje“28 (2008), „Išmokų sistemų bei jų 
sąveikos su aktyvios darbo rinkos politikos priemonėmis tyrimas naujose  

25 Tyrimas atliktas įgyvendinant ESF finansuojamą projektą „Įsidarbinimo galimybių didinimas“ 
(Nr. VP1-1.2-SADM-01-V-03-001).

26 Tyrimas atliktas įgyvendinant ESF finansuojamą projektą „Integracijos į darbo rinką galimybių 
plėtra“ (NR. D4-652-ESF/2004/2.1.0-03-US06-199).

27 Tyrimas atliktas įgyvendinant ESF finansuojamą projektą „Neįgaliųjų socialinės integracijos skati-
nimas“ (ESF Nr. D4-438/2004/2.3.0-03-241/US06-89).

28 Tyrimas atliktas įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nacionalinę programą. 
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ES narėse“29 (2007–2008), „Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių 
efektyvumo tyrimas“30 (2007), „Bedarbių ir asmenų, įspėtų apie atleidimą, 
profesinio rengimo plėtra. Mokymo paslaugų efektyvumo įvertinimas“ 
(2006), „Užimtumo rėmimo programų efektyvumo įvertinimas“31 (2006), „Be-
darbių profesinio mokymo naudos tyrimas, įvertinant mokymo programų 
vykdymo efektyvumą ir praktinio mokymo kokybę“ (2006), „Profesinio 
mokymo naudos tyrimas, skelbiant įsidarbinimo po mokymo per 90 die-
nų rezultatus“ (2005), „Darbo rinkos profesinio mokymo socialinio ir 
ekonominio efektyvumo tyrimas“ (2004), „Vietinių užimtumo iniciatyvų 
socialinio ekonominio efektyvumo tyrimas“ (2002), „Užimtumo ir dar-
bo rinkos politikos priemonių tobulinimas nacionaliniu ir savivaldybių 
lygmeniu“ (2002), „Profesinis mokymas ir aktyvinimo priemonės darbo 
rinkoje“ (2000), „Bedarbių ir darbuotojų, įspėtų apie atleidimą iš darbo, 
profesinio mokymo plėtojimas Lietuvoje 1991–2000 metais“ (2000). 

Anksčiau minėti darbai, pirmiausia pasižymintys ADRP priemonių 
vertinimo paskirtimi, yra nukreipti tiek į ekonominio, tiek į socialinio 
šių priemonių poveikio nustatymą. Lietuvoje atliekami ADRP priemonių 
efektyvumo vertinimo tyrimai neapsiriboja kiekybinių priemonių naudos 
vertinimu. Ypač svarbiu laikomas socialinių ir psichologinių priemonių 
įgyvendinimo rezultatų nustatymas. Taip pat daug dėmesio skiriama šių 
priemonių ekonominio naudingumo ir tikslingumo klausimams. 

2006 m. įsigaliojus naujam Užimtumo rėmimo įstatymui (Žin., Nr. 73-
2762), o vėliau 2009  m. priėmus naująją šio įstatymo redakciją (Žin., 
Nr. 86-3638) naujų priemonių įvertinimas, priemonių taikymo tikslingu-
mo ir teikiamos naudos aspektai įgavo vis daugiau aktualumo. Be abejo, 
svarbus uždavinys išlieka ir nuolatinės stebėsenos sistemos kūrimas ir 
vykdymas. ADRP programos Lietuvos darbo biržos yra taikomos nuo 

29 Tyrimas atliktas įgyvendinant ECORYS projektą. Pagrindinis tyrimo tikslas – išanalizuoti dešim-
ties naujų Europos Sąjungos šalių narių pasyvių ir aktyvių priemonių sąveikos būdus ir mastus, 
nustatyti pagrindines problemas, kylančias siekiant įgyvendinti priemones, skirtas gyventojų eko-
nominiam aktyvumui didinti. Gauti duomenys papildė 2004 m. atliktą mokslinę studiją, skirtą 
15 senų šalių narių situacijos analizei.

30 Tyrimas atliktas įgyvendinant ESF finansuojamą projektą „Lietuvos darbo biržos paslaugų efekty-
vumo tyrimai ir personalo kompetencijų tobulinimas“ (BPD2004-ESF-2.1.0-02-05/0001).

31 Tyrimas atliktas įgyvendinant ESF finansuojamą projektą „Bedarbių užimtumo rėmimas“ 
(Nr. ESF/2004/2.1.0-01-002/79/US 05-13).
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pat jos gyvavimo pradžios (1991 m.). Visą laiką stebima, kaip šios prie-
monės įgyvendinamos, tačiau vis dar tobulinami būdai, galintys padėti 
kompleksiškai įvertinti aktyvios darbo rinkos politikos priemonių poveikį 
ir veiksmingumą. Pastaraisiais metais atlikti svarūs žingsniai ADRP prie-
monių metodikai kurti ir taikyti. 2010 m. įgyvendinant ADRP priemonių 
ir profesinės reabilitacijos programos efektyvumo vertinimo tyrimą DSTI 
mokslininkai atliko Lietuvos darbo biržos 2008 m. gruodžio 15 d. įsaky-
mu Nr. V-639 patvirtintos „Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių 
efektyvumo vertinimo laikinosios metodikos“ bandymus ir pateikė pa-
siūlymus dėl metodikos tobulinimo. Šiuo metu patikslintos metodikos 
taikymo klausimas išlieka atviras.

Nepaisant to, kad iki šiol ADRP priemonių vertinimas nepasižymėjo 
nuoseklumu, gana dažnai priemonių dalyvių atliekami skirtingų progra-
mų tyrimai, taip pat Lietuvos darbo biržos teikiamų duomenų analizė 
leidžia susidaryti gana vientisą vaizdą apie šių priemonių įgyvendinimą. 
Tolesniuose poskyriuose bus pateikti Lietuvoje vykdomų ADRP priemo-
nių efektyvumo vertinimo rezultatai, grindžiami sisteminiais kompleksi-
niais tyrimais ir matematiniais skaičiavimais.

Pristatant tyrimų rezultatus siekiama parodyti kompleksinio, įvairia-
pusio ADRP priemonių vertinimo būtinumą. Nagrinėjant skirtingų tiks-
linių grupių, taip pat įgyvendinant priemones naudojusių darbdavių ir 
darbo biržų atstovų apklausų rezultatus išryškėja aptariamų priemonių 
nauda skirtingoms šių priemonių vartotojų grupėms  – atskiroms dar-
bo rinkoje papildomai remiamų asmenų grupėms (asmenims su negalia; 
asmenims, baigusiems profesinės reabilitacijos programas; pradedan-
tiesiems darbinę veiklą pagal įgytą specialybę ar profesiją; ilgalaikiams 
bedarbiams; vyresniems kaip 50 metų darbingiems asmenims; nėščioms 
moterims, vienišiems tėvams, auginantiems vaiką iki 8 metų arba neįgalų 
vaiką iki 18 metų; grįžusiems iš laisvės atėmimo vietų; priklausantiems 
nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų; pre-
kybos žmonėmis aukoms). Aptariamų priemonių vertinimas pagrįstas ne 
tik ieškančių darbo asmenų, bet ir darbuotojų, atsakingų už aptariamų 
priemonių įgyvenimą, bei darbdavių, įgyvendinančių ADRP priemones, 
apklausų rezultatais. 
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Šioje dalyje pateikti 2006–2010 m. DSTI mokslininkų atliktų tyrimų 
rezultatai. Plačiau pristatomi naujausi, t. y. 2007–2010 m. atliktų tyrimų 
duomenys. Remiantis skirtingais tyrimais atskleidžiami tokie svarbūs 
ADRP priemonių efektyvumo aspektai, kaip poveikis bedarbių situaci-
jai ir perspektyvoms darbo rinkoje, įtaka bedarbių psichologinei būsenai 
ir savijautai, socialinis poveikis ugdant profesines kompetencijas. Kartu 
gana išsamiai aptartos ADRP priemonių įgyvendinimo sąlygos, neabejo-
tinai turinčios įtakos šių priemonių efektyvumui.

3.2. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių tyrimų 
rezultatų apžvalga

3.2.1. Įsidarbinimo rezultatai pasibaigus  
mokymo priemonėms 

Kaip minėta anksčiau, vertinant ADRP rezultatus svarbiausiu kriteriju-
mi laikomas dalyvių įsidarbinimas pasibaigus mokymo priemonėms. Šis 
rodiklis taikomas tiek vertinant ekonominį, tiek socialinį šių priemonių 
efektyvumą. 

Vienas svarbiausių ADRP priemonių įgyvendinimą apibūdinančių 
rodiklių yra jų dalyvių įsidarbinimas priemonei pasibaigus. Įsidarbinimą 
pasibaigus priemonei galima stebėti pasitelkiant turimus duomenų bazių 
duomenis (Lietuvos darbo biržos duomenų bazę, „Sodros“ duomenų bazę) 
ir naudojantis apklausų duomenimis. Apklausų duomenys yra svarbus 
duomenų šaltinis norint gauti išsamesnės informacijos apie įsitvirtinimą 
darbo rinkoje arba nesėkmingos reintegracijos į darbo rinką priežastis.

2006 m. buvo atliktas „Užimtumo rėmimo programų socialinio efek-
tyvumo vertinimas bei rekomendacijos jų naudai didinti“. Tyrimo metu 
buvo analizuojamos trys priemonės: viešieji darbai, remiami darbai ir 
subsidijuojamų darbo vietų priemonė. Įgyvendinant tyrimą buvo apklaus-
ta net 2500 asmenų, dalyvavusių „Bedarbių užimtumo rėmimo projekte“.

2007 m. atlikto ADRP priemonių efektyvumo tyrimo (Okunevičiū-
tė Neverauskienė et al. 2007) rezultatai leido įvertinti tokių užimtumo 
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rėmimo priemonių, kaip įdarbinimas subsidijuojant, darbo įgūdžių įgiji-
mo rėmimas, viešieji darbai, darbo vietų steigimo subsidijavimas, darbo 
rotacija ir savarankiško užimtumo rėmimas, poveikį bedarbių integraci-
jai į darbo rinką. Tyrimo metu buvo apklausta 2313 teritorinėse darbo 
biržose užsiregistravusių ieškančių darbo asmenų, dalyvavusių minėtose 
priemonėse. ADRP priemones įgyvendinančių darbdavių tyrimas apėmė 
767 asmenis.

Per metais vėliau įgyvendintą ADRP priemonių efektyvumo tyrimą 
(Okunevičiūtė Neverauskienė et al. 2008d) buvo atliktos projekto daly-
vių, tyrimo metu dalyvavusių arba jau po dalyvavimo aktyviose darbo 
rinkos politikos priemonėse, ir darbdavių, įtraukusių projekto dalyvius į 
atitinkamas priemones ar po jų baigimo, sociologinės apklausos. Be dar-
bo įgūdžių įgijimo rėmimo ir įdarbinimo subsidijuojant, priemonių tyri-
mo metu taip pat buvo analizuojamos profesinio mokymo ir neformalaus 
švietimo priemonės, profesinio orientavimo ir konsultavimo programos. 
Buvo apklausti 997 įdarbinimo subsidijuojant ir 464 darbo įgūdžių įgi-
jimo rėmimo priemonių dalyviai. Iš viso apklausoje dalyvavo 929 įdar-
binimo subsidijuojant priemonę ir 599 darbo įgūdžių įgijimo rėmimo 
priemonę įgyvendinusių darbdavių.

2010 m. atlikto tyrimo „Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių ir 
profesinės reabilitacijos programos efektyvumo vertinimas“ (Okunevičiū-
tė Neverauskienė et al. 2010a) metu buvo analizuojamos šios priemonės: 
profesinio mokymo, įdarbinimo subsidijuojant, darbo įgūdžių įgijimo rė-
mimo, viešųjų darbų, vietinių užimtumo iniciatyvų, darbo vietų steigimo 
subsidijavimo, savarankiško užimtumo rėmimo, darbo rotacijos. Iš viso į 
apklausą buvo įtraukti 852 minėtose priemonėse dalyvavę respondentai. 
Taip pat pirmą kartą buvo vertintas profesinės reabilitacijos programos 
efektyvumas pasitelkiant ne tik duomenų bazių informaciją, bet ir šios 
programos dalyvių apklausą. Minėtas tyrimas labai vertingas tuo, kad 
leido stebėti ADRP priemonių dalyvių įsidarbinimo rezultatus ne tik iš 
karto priemonei pasibaigus, bet ir praėjus vieneriems metams nuo prie-
monės baigimo.

Kadangi šalyje taikomos ADRP priemonės laikui bėgant keitėsi, pri-
klausomai nuo socialinės ir ekonominės šalies plėtros konteksto (šie 
pokyčiai buvo įtvirtinti Užimtumo rėmimo įstatyme), tiesiogiai lygin-
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ti skirtingų metų apklausų rezultatų nėra tikslinga, be to, esant tyrimo 
metodologijų skirtumams, toks palyginimas būtų nekorektiškas. Tačiau 
retrospektyvus tyrimų duomenų pristatymas padeda atskleisti skirtingų 
ADRP priemonių charakteristikas, išryškinti tam tikrus dėsningumus.

Ypač svarbu stebėti priemonių dalyvių elgseną ekonominio aktyvumo 
atžvilgiu. Skirtingais metais atliktos bedarbių, dalyvavusių ADRP prie-
monėse, apklausos leisdavo praturtinti žinias apie šių priemonių dalyvių 
padėtį darbo rinkoje. Pavyzdžiui, vertinant užimtumo rėmimo progra-
mas 2006 m. (Okunevičiūtė Neverauskienė et al. 2006b), buvo nustatyta, 
kad dalis apklaustųjų (3 proc.), baigusių užimtumo rėmimo programas, 
įsidarbino, tačiau vėliau neteko darbo ir grįžo į darbo biržą tęsti darbo 
paieškų. Tai parodė, kad iš karto pasibaigus priemonei įsidarbinimo fakto 
fiksavimas ir šio rodiklio taikymas, vertinant priemonių efektyvumą, nėra 
tikslus.

Remiantis 2007  m. atlikto ADRP priemonių efektyvumo vertinimo 
tyrimo (Okunevičiūtė Neverauskienė et al. 2007) rezultatais, galima teig-
ti, kad stebint dalyvių situaciją priemonei pasibaigus būtina atsižvelgti į 
tokius veiksnius, kaip įsidarbinimas pagal terminuotą arba neterminuotą 
darbo sutartį, platesnis priemonių poveikis vietos darbo rinkai, dalyvio 
įsidarbinimo vietos nustatymas (įsidarbino toje pačioje darbo vietoje, ku-
rioje vyko priemonė, ar perėjo į kitą darbą). 

Minėto tyrimo metu buvo apklausti asmenys, baigę ADRP priemones 
(arba priemonės įgyvendinimas buvo sustabdytas priemonei nepasibai-
gus). Dauguma respondentų, kurių dalyvavimas priemonėse buvo pasi-
baigęs, apklausti nepraėjus pusei metų po jų baigimo. 75,3 proc. iš 1209 
apklausos atlikimo laikotarpiu priemones baigusių asmenų pažymėjo, kad 
praėjo mažiau nei 6 mėnesiai nuo to laiko, kai jie nedalyvavo priemonėje 
(vidutiniškai 5 mėnesiai).

Atlikto empirinio tyrimo duomenimis, tose pačiose įmonėse (įstaigose 
ar organizacijose), kuriose vyko priemonės, pavyko įsitvirtinti 45,4 proc. 
asmenų, dar 12,8  proc. jų sugebėjo susirasti darbą kitose įmonėse. Su 
dauguma toje pačioje įmonėje įsidarbinusių asmenų buvo sudaryta ne-
terminuota darbo sutartis, tai padidino įsidarbinusiųjų socialinį saugumą 
ir leido tikėtis ilgalaikio užimtumo. 
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Analizuojant skirtingų papildomai darbo rinkoje remiamų grupių 
atstovų įsidarbinimo po priemonių baigimo rezultatus, matyti tam tikri 
skirtumai. Geriausiai sekėsi įsidarbinti pradedantiesiems darbo veiklą pa-
gal įgytą specialybę ar profesiją – tik 12,5 proc. jų grįžo į darbo biržą. Taip 
pat puikūs neįgaliųjų, kuriems nustatytas 20–40 procentų darbingumo 
lygis, įsidarbinimo rezultatai – 77 proc. šiai tikslinei grupei priklausan-
čių asmenų įsidarbino toje pačioje įmonėje, kurioje vyko priemonė, dar 
2 procentai įsitvirtino kitoje įmonėje (įstaigoje, organizacijoje). 

Panašūs buvo lengvesnę negalią turinčiųjų, profesinės reabilitacijos 
programas baigusiųjų ir nėščių moterų, vaikus auginančių tėvų įsidar-
binimo po priemonės baigimo rezultatai (įsidarbinusiųjų dalis siekė nuo 
50 iki 67 proc.). 

Toliau pateikiami įsidarbinimo rezultatai pagal atskiras ADRP priemo-
nes 2007 m. tyrimo duomenimis (Okunevičiūtė Neverauskienė et al. 2007). 

Įdarbinimas subsidijuojant. Į įdarbinimo subsidijuojant priemonę daž-
niausiai patekdavo asmenys, vyresni nei 50 metų amžiaus, ilgalaikiai be-
darbiai ir sunkesnę ar lengvesnę negalią turintys asmenys. Paprastai dau-
guma įdarbinimo subsidijuojant priemonės dalyvių įsidarbino priemonei 
pasibaigus (75 proc.) (3.1 pav.). Neįgaliųjų (ypač sunkesnę negalią turinčių 
asmenų) įsidarbinimo rezultatai po įdarbinimo subsidijuojant priemonės 
buvo kiek geresni negu dalyvavusių kitoms tikslinėms bedarbių grupėms 
priklausančių asmenų. Reikia pasakyti, kad didžiąją dalį įdarbinimo subsi-
dijuojant dalyvių apklausos atlikimo laikotarpiu sudarė vyresni nei 50 metų 
amžiaus asmenys ir ilgalaikiai bedarbiai, kurių galimybės savarankiškai (t. y. 
nedalyvaujant priemonėse) įsidarbinti tiek pačių bedarbių, tiek darbdavių 
ir TDB darbuotojų buvo vertinamos nepalankiai.

Analizė parodė, kad įsidarbinimas po įdarbinimo subsidijuojant prie-
monės priklauso nuo dalyvių amžiaus (kuo jaunesnis asmuo, tuo lengviau 
įsidarbina), nuo gyvenamosios vietos (miestų gyventojai lengviau susi-
randa darbą) ir išsilavinimo (kuo aukštesnis išsilavinimas, tuo didesnė 
tikimybė susirasti darbą). Be to, labiausiai įsidarbinimui turi įtakos gy-
venamoji vieta. 

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas. Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo prie-
monės dalyvių įsidarbinimo po priemonių baigimo rezultatai papras-
tai buvo geriausi  – 2007  m. atlikto vertinimo duomenimis, įsidarbino 
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78 proc. šią priemonę baigusių dalyvių (3.2 pav.). Darbo įgūdžių įgijimo 
rėmimo priemonės dalyviai dažniausiai buvo pradedantys darbinę veiklą 
pagal įgytą specialybę ar profesiją asmenys, kurių savarankiško įsitvirti-
nimo darbo rinkoje galimybės buvo vertinamos palankiausiai.

Dirbu toje pačioje įmonėje 
(įstaigoje, organizacijoje), 
kur vyko priemonė, pagal 
terminuotą darbo sutartį, 
15,4 %

Kita
3 .9 %

Įsiregistravau  
darbo biržoje
25 .0 %

Dirbu kitoje įmonėje 
(įstaigoje, organizacijoje)
12 .5 %

Dirbu toje pačioje įmonėje (įstaigoje, or-
ganizacijoje), kur vyko priemonė, pagal 
neterminuotą darbo sutartį
43 .3 %

3.1 pav. Įdarbinimo subsidijuojant priemonės dalyvių padėtis  
darbo rinkoje priemonei pasibaigus (proc .)

Dirbu toje pačioje įmonėje 
(įstaigoje, organizacijoje), 
kur vyko priemonė, pagal 
terminuotą darbo sutartį
15 .6 % Kita

5 .3 %
Įsiregistravau darbo 
biržoje
17 .8 %

Dirbu kitoje įmonėje 
(įstaigoje, organizacijoje)
18 .7 %

Dirbu toje pačioje įmonėje (įstaigoje, 
organizacijoje), kur vyko priemonė, 
pagal neterminuotą darbo sutartį
42 .6 %

3.2 pav. Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonės dalyvių padėtis  
darbo rinkoje priemonei pasibaigus (proc .)
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Dar reikėtų paminėti, kad darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonė 
dažniausiai vyksta po profesinio mokymo kursų, o toks derinys (profe-
sinis mokymas ir po jo einanti užimtumo rėmimo priemonė) paprastai 
lemia gerus įsidarbinimo rezultatus. Nepaisant bendrų teigiamų rezultatų, 
būtina pasakyti, kad ne visos tikslinės bedarbių grupės sugeba vienodai 
pasinaudoti priemonės teikiamomis galimybėmis. Palyginti su kitomis 
tikslinėmis bedarbių grupėmis, ilgalaikių bedarbių grįžimas į darbo rin-
ką atrodo labiau komplikuotas (63 proc. ilgalaikių bedarbių įsidarbina po 
darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonės, o iš pradedančių darbinę veiklą 
įsidarbinusiųjų po šios priemonės dalis siekia 85 proc.).

Labiausiai darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonės dalyvių įsidarbi-
nimo galimybes veikia papildomo užimtumo rėmimo požymių atitiktis 
(kuo daugiau minėtų požymių atitinka asmuo, tuo jam sunkiau įsitvirtinti 
darbo rinkoje). Taip pat įsidarbinimas priklauso nuo amžiaus (jaunesni 
asmenys lengviau susiranda darbą pagal profesiją) ir išsilavinimo (aukš-
tesnis išsilavinimas didina įsidarbinimo galimybes).

Viešieji darbai. Į viešųjų darbų priemonę dažniausiai siunčiami vyres-
nio amžiaus asmenys ir ilgalaikiai bedarbiai. Šioje priemonėje dalyvauja 
ypač daug asmenų, padariusių ilgesnę nei dvejų metų darbo pertrauką.

Kaip parodė apklausos rezultatai, po viešųjų darbų į terminuotą arba 
neterminuotą darbą pavyko įsidarbinti apie 27 proc. šios priemonės daly-
vių (3.3 pav.). Atsižvelgiant į tai, kad viešieji darbai paprastai vertinami tik 
kaip laikino užimtumo priemonė, tai labai geras rezultatas. Be to, didžiąją 
dalį priemonės dalyvių sudaro vyresnio amžiaus asmenys ir ilgalaikiai 
bedarbiai, kurių galimybės įsitvirtinti darbo rinkoje vertinamos prastai. 
Tačiau, kita vertus, šiuos įsidarbinimo rezultatus lyginant su kitų prie-
monių dalyvių įsidarbinimo rezultatais, galima kelti klausimą, gal būtų 
tikslingiau šios priemonės dalyvius nukreipti į kitas priemones. Apskritai, 
atsižvelgiant į bendrąjį šalies ekonominį kontekstą tiriamuoju laikotarpiu 
(2007 metais), būtų tikslinga kelti klausimą dėl pačios priemonės įgyven-
dinimo. Viešieji darbai paprastai taikomi ekonominio nuosmukio periodu 
esant masiniam nedarbui, siekiant užtikrinti bedarbiams bent minimalų 
pragyvenimo šaltinį. Be to, į viešųjų darbo priemonę pakartotinai užsire-
gistruojama dažniausiai. Šis faktas netiesiogiai rodo dalies šios priemonės 
dalyvių orientaciją į socialinę paramą. Siekis aktyvinti socialinės pašalpos 
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gavėjus darbinei veiklai, iškeliant jiems sąlygą registruotis darbo biržoje, 
gali padėti atsirasti priklausomybei nuo remiamo užimtumo. 

Darbo vietų steigimo subsidijavimas. Darbo vietų steigimo subsidijavi-
mo priemonė yra ilgalaikė. Nors atliekant 2007 m. apklausas dar nebuvo 
praėję pakankamai laiko, kad būtų galima įvertinti šios priemonės dalyvių 
situaciją subsidijos mokėjimo terminui pasibaigus, tyrimo rezultatai lei-
do prognozuoti, kad po šios priemonės darbo rinkoje turi įsitvirtinti ne 
mažiau kaip trys iš keturių dalyvių. Darbo vietų steigimo subsidijavimo 
priemonė skirta dažniausiai padėti įsidarbinti neįgaliesiems. 

Darbo rotacija. Bedarbiai įdarbinami darbo rotacijos būdu, jeigu toks 
įdarbinimo būdas numatytas nustatyta tvarka parengtuose individualiuose 
įsidarbinimo planuose32. Daugiau nei pusę darbo rotacijos priemonės da-
lyvių sudarė 25–44 metų amžiaus miestų gyventojai; be to, absoliuti daugu-
ma (93,1 proc.) šios priemonės dalyvių buvo moterys. Analizuojant darbo 
rotacijos priemonės dalyvių struktūrą pagal priklausymą darbo rinkoje 

32 Individualus įsidarbinimo planas darbo biržos paslaugų spektre ilgą laiką buvo laikomas viena pa-
grindinių bedarbio karjeros planavimo priemonių, sprendžiant užimtumą. Individualaus įsidarbi-
nimo plano tikslas – padėti bedarbiui kryptingai numatyti užimtumo tikslus, veiklą ir priemones 
šiems tikslams pasiekti. Šiame plane numatomi įsipareigojimai: darbo biržos – užimtumą didinan-
čių priemonių suteikimas, o bedarbio – dalyvavimas jose (Individualaus įsidarbinimo plano rengi-
mo metodika 2006).

Dirbu toje pačioje įmonėje 
(įstaigoje, organizacijoje), 
kur vyko priemonė, pagal 
neterminuotą darbo sutartį
8,6 %

Dirbu toje pačioje įmonėje 
(įstaigoje, organizacijoje), 
kur vyko priemonė, pagal 
terminuotą darbo sutartį
8,6 %

Kita
6,7 %

Įsiregistravau 
darbo biržoje
67,2 %

Dirbu kitoje įmonėje 
(įstaigoje, organizacijoje)
8,8 %

3.3 pav. Viešųjų darbų priemonės dalyvių padėtis darbo rinkoje  
pasibaigus priemonei (proc .)
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papildomai remiamų asmenų grupėms, išryškėjo, kad dažniausiai joje da-
lyvauja nėščios moterys, šeimos pasirinkimu vaiko motina (įmotė), vaiko 
globėjas, rūpintojas, faktiškai auginantis vaiką iki 8 metų arba neįgalų vaiką 
iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintą vaiku invalidu). Šiai tikslinei 
grupei priklausantys asmenys sudaro apie pusę visų šios priemonės dalyvių. 

Reikia pasakyti, kad darbo rotacijos priemonė, palyginti su kitomis 
priemonėmis, nėra gausi dalyvių. Šį faktą galima paaiškinti jos naujumu. 
Nors darbo rotacijos priemonės dalyvių įsidarbinimo rezultatai puikūs 
(du trečdaliai dalyvių po priemonės įsidarbino), vis dėlto yra reikalingi 
tolesni ilgalaikiai stebėjimai, apimantys didesnį darbo rotacijos priemonės 
dalyvių skaičių.

Savarankiško užimtumo rėmimas. Tyrimo atlikimo laikotarpiu subsi-
dija savarankiškam užimtumui remti buvo skiriama, kai buvę bedarbiai, 
pradėję savo verslą, steigė darbo vietą per 36 mėnesius nuo jų įsteigtos 
mikroįmonės įregistravimo dienos bedarbiui įdarbinti arba pradedantys 
savo verslą neįgalieji, kuriems nustatytas 20–40 procentų darbingumo 
lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. I–II invalidumo grupė) arba vidutinis ne-
įgalumo lygis, steigė darbo vietą sau. 2009 m. įvykę Užimtumo rėmimo 
įstatymo pakeitimai praplėtė dalyvavimo šioje priemonėje galimybes. 

Kasmet savarankiško užimtumo rėmimo priemonėje dalyvaujančių as-
menų skaičius mažėjo; LDB duomenimis, 2007 m. pirmąjį pusmetį į šią 
priemonę buvo nukreipti tik 7 asmenys. Tokią situaciją galima paaiškinti 
gana griežta šios priemonės įgyvendinimo tvarka, kadangi priemonės da-
lyvis turi turėti nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnoja-
mąjį turtą, būtiną darbo vietoms įsteigti ir joms išlaikyti ne trumpiau kaip 
3 metus po numatomo darbo vietos įsteigimo dienos. 2007 m. pradėti 
savarankišką verslą pasinaudojant darbo biržos teikiama parama ryžosi 
tik keli buvę bedarbiai, turėję ilgalaikio nedarbo užimtumo rėmimo po-
žymį, ir vyresnio amžiaus asmenys. 

Kaip jau minėta, savarankiško užimtumo rėmimo priemonė yra ne-
gausiausia lyginant su kitomis ADRP priemonėmis, todėl apie jos rezul-
tatus galima spręsti tik pagal labai siauros apimties duomenis (apklausoje 
dalyvavo 16 šios priemonės dalyvių, pusė jų grįžo į darbo biržą pasibai-
gus priemonės finansavimo laikotarpiui). Kiekvieną sėkmingo arba ne-
sėkmingo priemonės įgyvendinimo atvejį reikėtų nagrinėti individualiai.
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2008 m. atliktas ADRP priemonių efektyvumo tyrimas (Okunevičiūtė 
Neverauskienė et al. 2008d) leido išryškinti dar vieną svarbų dalyvavimo 
nagrinėjamose priemonėse vertinimo aspektą – pasitraukimą iš priemo-
nės jai nepasibaigus (vadinamąjį nubyrėjimą) (3.4 pav.). 

Būtina priminti, kad apklausa buvo atlikta ekonominio pakilimo lai-
kotarpiu, dėl to gauti rezultatai turi būti vertinami tų metų šalies ekono-
mikos ir darbo rinkos situacijos kontekste. Apklausos duomenimis, įdar-
binimo subsidijuojant priemonę ankščiau nutraukė 14,5 proc. dalyvių (145 
asmenys iš 1004). Remiantis įdarbinimo priemonėje dalyvavusių asmenų 
vertinimais, nepasitenkinimas siūlomu darbo užmokesčiu (šį atsakymo 
variantą pasirinko daugiau nei trečdalis į klausimą atsakiusių responden-
tų) buvo pagrindinė darbo sutarties nutraukimo priežastis. Kitą darbą 
priemonės metu susirado 32,4 proc. teigiamai į klausimą atsakiusių res-
pondentų (vyrai šią priežastį nurodydavo dažniau). Dėl asmeninių prie-
žasčių negalėjo dirbti 28,3 proc. (iš jų dauguma – moterys). Dėl darbo 
drausmės pažeidimų darbo sutartys dažniausiai buvo nutrauktos su vyrais 
(šį atsakymą pažymėjo penktadalis vyrų ir tik 2 proc. moterų).

Tiriant nepasitenkinimą darbo sąlygomis, kai kurie respondentai pa-
žymėjo, kad nesutaria su kolektyvu, kilo konfliktų, keli atsakė, kad jų 
netenkino darbo grafikas, vienas respondentas nesutarė su darbdaviu ir 
dėl to nutraukė dalyvavimą įdarbinimo subsidijuojant priemonėje. Kartu 
būtina paminėti, kad nepatenkinama sveikatos būklė gali tapti kliūtimi 
tęsti darbinę veiklą.

Įsidarbinusių po darbo įgūdžių rėmimo priemonės asmenų dalis papras-
tai būna labai didelė. Remiantis 2008 m. atliktos apklausos duomenimis, 

3.4 pav. Galimi aktyvios darbo rinkos politikos priemonių dalyvių elgsenos 
variantai finansuojamų priemonių atžvilgiu 

Įsidarbino ADRP  
priemonė

Neįsidarbino

Anksčiau laiko baigė 
dalyvavimą priemonėje
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7,5 proc. (arba 23 asmenys) programą baigusiųjų sugrįžo į darbo biržą 
arba pasirinko nedarbinę veiklą be registracijos darbo biržoje. Pagrindi-
ne jų neįsidarbinimo priežastimi reikėtų laikyti nepasitenkinimą siūlomu 
darbo užmokesčiu. Šį atsakymo variantą pasirinko daugiau nei pusė atsa-
kiusių į klausimą respondentų. Kitas pagal svarbą veiksnys yra asmeninės 
priežastys (jį pasirinko kas trečias į klausimą atsakęs asmuo). Nepatenkin-
tųjų darbo sąlygomis buvo kiek mažiau nei trečdalis (iš negausių pateiktų 
atsakymų galima daryti prielaidą, kad nepatogus darbo grafikas turi dide-
lės reikšmės apsispręsti dėl darbo). Nepatogų susisiekimą su darboviete 
minėjo kas penktas po priemonės baigimo neįsidarbinęs respondentas. 
Lyginant vyrų ir moterų atsakymus, pastebimi tam tikri skirtumai – vy-
rai yra reiklesni darbo vietai. Moterims dažniau nei vyrams įsidarbinti 
trukdė asmeninės priežastys.

2010 m. atlikta ADRP priemonių dalyvių apklausa (Okunevičiūtė Ne-
verauskienė et al. 2010b) leido nustatyti ne tik įsidarbinimo po priemonės 
faktą, bet ir nustatyti, kaip greitai buvę priemonių dalyviai susirado darbą, 
ar praėjus metams po priemonės baigimo jie neiškrito iš darbo rinkos. 
Taip pat tyrimo metodika leido nustatyti darbo vietos išlaikymo lygį po 
dalyvavimo priemonėje praėjus metams.

Būtina pažymėti, kad 2010  m. atlikto tyrimo duomenys atskleidžia 
ADRP priemonių galimybes padidinti jų dalyvių įsidarbinimo rezulta-
tus esant sunkioms šalies ūkio sąlygoms. Tiriamasis laikotarpis apėmė 
2008–2009  m., kai Lietuvos darbo rinka patyrė sunkų smūgį, nedarbo 
mastai sparčiai augo, o laisvų darbo vietų skaičius drastiškai mažėjo. 

Toliau pateikiami ADRP priemonių dalyvių apklausų duomenimis pa-
grįsti tyrimo rezultatai pagal skirtingas programas.

Įdarbinimas subsidijuojant. Priemonei pasibaigus iš viso įsidarbinti pa-
vyko 68 proc. įdarbinimo subsidijuojant priemonių dalyvių (3.5 pav.). Du 
iš penkių įsidarbinusiųjų darbą susirado iš karto po priemonės ir dirbo 
iki apklausos atlikimo laikotarpio (t. y. jau ilgiau nei metus).

Tiriant, kaip greitai priemonės dalyviams sekėsi įsidarbinti, galima 
matyti, kad 62 proc. respondentų darbą susirado iš karto arba nepraėjus 
3 mėnesiams po priemonės baigimo (2009 m. pirmajame ketvirtyje). Vė-
liau, praėjus 3 mėnesiams ir daugiau, įsidarbinti pavyko vienam asmeniui, 
tolesnių trijų mėnesių periodu – dar 3 asmenims, o baigiantis metams po 
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priemonės baigimo – 2 asmenims. Taigi, ryškus šios priemonės skirtumas 
lyginant su kitomis ADRP priemonėmis yra tas, kad dauguma įsidarbinu-
sių asmenų darbo rinkoje įsitvirtina faktiškai iš karto po to, kai baigiasi 
subsidijos mokėjimas. 

Sunkiau po priemonės baigimo įsidarbinti sekėsi jauniems iki 30 metų 
asmenims ir neturintiems profesijos programos dalyviams.

Kas trečias apklausos dalyvis įdarbinimo subsidijuojant priemonei pa-
sibaigus nesugebėjo išsilaikyti darbo vietoje, didžioji dauguma jų sugrįžo į 
darbo biržą (27 iš 32 asmenų). Kaip galima spręsti iš apklausos duomenų, 
viena svarbiausių iškritimo iš darbo rinkos priežasčių – sveikatos proble-
mos. Iš darbo rinkos dėl pablogėjusios sveikatos (neįgalumo) pasitraukė 
17 proc. įdarbinimo subsidijuojant priemonę baigusių asmenų.

Verta paminėti atvejus, kai po priemonės baigimo asmenys pradeda da-
lyvauti kitose ADRP priemonėse (tokių buvo 9 proc.) ar mokytis33 (2 proc.).

Teigiamai reikia vertinti faktą, kad net trys iš keturių įdarbinimo 
subsidijuojant priemonės dalyvių įsidarbino pagal neterminuotą darbo 
sutartį (52 asmenys). Remiantis apklausos duomenimis, galima dary-
ti išvadą, kad aukštasis ir aukštesnysis išsilavinimas dažniau garantuoja 
nuolatinę darbo vietą. Pasirašiusių terminuotą darbo sutartį asmenų at-
sakymai liudija, kad populiariausias nustatytas darbo sutarties laikotarpis 
buvo 6 mėnesiai ir mažiau. Tokios sutartys buvo sudarytos su kas antru 

33 Nurodyti atvejai, kai asmenys mokosi ne per darbo biržos sistemą finansuojamuose kursuose.

3.5 pav. Respondentai pagal situaciją darbo rinkoje priemonei pasibaigus 
(proc ., N = 100)

Nedirbo visą 
laikotarpį 32,0 %

Įsidarbino  
68,0 %
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terminuotą sutartį pasirašiusiu respondentu. Įdarbinimo subsidijuojant 
priemonės ypatumai – tarp įsidarbinusių po šios priemonės asmenų gana 
populiarūs sezoniniai darbai.

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas. Priemonei pasibaigus iš viso įsidar-
binti pavyko 75 proc. darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonių dalyvių 
(3.6 pav.). Primename, kad tyrimo metu buvo stebimas visas 12 mėnesių 
laikotarpis ADRP priemonei pasibaigus. Kas trečias apklaustasis darbą 
susirado iš karto po priemonės ir buvo užimtas apklausos atlikimo mo-
mentu, t. y. praėjus daugiau kaip 12 mėn. po priemonės baigimo.

Nedirbo visą 
laikotarpį 25,0 %

Įsidarbino 
75,0 %

3.6 pav. Respondentai pagal situaciją darbo rinkoje priemonei pasibaigus 
(proc ., N = 88)

66 proc. darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonę baigusių apklaustųjų 
(58 ir 88 asmenų) darbą susirado nepraėjus 3 mėnesiams po priemonės 
baigimo (2009  m. pirmajame ketvirtyje). Vėliau įsidarbinusių asmenų 
skaičius labai sumažėjo. Štai praėjus 90 dienų, bet nepraėjus pusei metų 
po priemonės baigimo įsidarbinti pavyko 4 asmenims, laikotarpiu nuo 
pusės metų iki 270 dienų – 2 asmenims ir tiek pat periodu nuo devynių 
mėnesių iki metų. Pasitvirtina tendencija, kad praėjus ilgesniam laikui po 
priemonės baigimo įsidarbinusiųjų skaičius būna mažesnis. 

Kas ketvirtas nagrinėjamą priemonę baigęs apklaustasis pasibaigus 
profesiniam mokymui nedirbo. Beveik visi neįsidarbinę asmenys sugrįžo 
į darbo biržą.

Šeši baigusieji priemonę pradėjo mokytis34, du asmenys praėjus atitin-
kamam laikotarpiui pradėjo dalyvauti kitose ADRP priemonėse. 

34 Nurodyti atvejai, kai asmenys mokosi ne per darbo biržos sistemą finansuojamuose kursuose.
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Įsidarbinimo rezultatai labai priklauso nuo gyvenamosios vietos, am-
žiaus, išsilavinimo. Panašiai kaip ir kitų priemonių analizės atveju galime 
pastebėti, kad jaunesniems miesto gyventojams, turintiems aukštą kvali-
fikaciją, įsitvirtinti darbo rinkoje yra lengviau.

Devyni iš dešimties po priemonės baigimo įsidarbinę apklaustieji pa-
sirašė neterminuotą darbo sutartį. Terminuotą darbo sutartį pasirašę as-
menys dažniausiai dirbo 3 arba 6 mėnesius.

Viešieji darbai. Priemonei pasibaigus iš viso įsidarbinti pavyko 30 proc. 
viešųjų darbų priemonių dalyvių (3.7 pav.). Tačiau tik du asmenys darbą 
susirado iš karto po priemonės ir dirba iki apklausos atlikimo laikotarpio 
(t. y. jau ilgiau nei metus).

Įsidarbino 
29,7 %

Nedirbo visą 
laikotarpį 70,3 %

3.7 pav. Respondentai pagal situaciją darbo rinkoje priemonei pasibaigus 
(proc ., N = 101)

Apskritai viešųjų darbų priemonės dalyvių situacija po baigimo la-
bai skyrėsi nuo kitų ADRP priemonių dalyvių. Akivaizdūs įsidarbinimo 
sunkumai  – per pirmuosius tris mėnesius darbą susirado trečdalis įsi-
darbinusiųjų, dar trečdalis darbą – praėjus kitiems trims mėnesiams, o 
kiti įsidarbinę asmenys darbo po priemonės ieškojo ilgiau kaip pusmetį.

Faktiškai visi asmenys, kuriems nepavyko įsitraukti į darbo rinką po 
priemonės baigimo, sugrįžo į darbo biržą. Kas trečias iš jų galėjo pagerinti 
galimybes darbo rinkoje pradėjęs dalyvauti kitose ADRP priemonėse. Kas 
dešimtam dalyvauti darbo rinkoje sutrukdė pablogėjusi sveikata (9 proc. 
respondentų teigė, kad jiems buvo iš naujo nustatytas darbingumo lygis). 

Po priemonės baigimo įsidarbinusiems asmenims šiek tiek dažniau 
sekėsi susirasti darbą pagal neterminuotą darbo sutartį (13 asmenų iš 30). 
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11 asmenų po priemonės įsidarbino terminuotai (dažniausiai 3 mėn. ir 
trumpesniam laikotarpiui). Pagal verslo liudijimą pradėjo dirbti 4 asme-
nys (o tai daugiau, negu baigus kitas priemones).

Vietinės užimtumo iniciatyvos (VUI). Apklausos laikotarpiu, t. y. pra-
ėjus trejiems metams nuo priemonės pradžios, dirbo beveik pusė VUI 
priemonės tyrimo dalyvių (48 proc.). Pusė įsidarbinusiųjų dirbo toje pa-
čioje darbovietėje, kurioje vyko priemonė. 

Stebint situaciją po VUI priemonės35 galima konstatuoti gana aukštus 
įsidarbinimo rezultatus – įsidarbino 46 proc. apklaustųjų (3.8 pav.). Iš jų 
dauguma (23 asmenys iš 35 įsidarbinusiųjų) darbą susirado nepraėjus 
3 mėnesiams nuo priemonės pabaigos.

Panašiai kaip ir kitų priemonių dalyviams VUI projektuose dalyvavu-
siems asmenims geriau sekėsi įsidarbinti pirmųjų 6 mėnesių po priemo-
nės baigimo laikotarpiu, vėliau įsidarbinusių skaičius mažėjo. 

Asmenys, kuriems nepavyko įsidarbinti po dalyvavimo VUI projek-
tuose, dažniausiai sugrįždavo į darbo biržą ir tęsė registraciją (su pertrau-
koms arba be jų). Nemaža dalis asmenų, po VUI projektų nesugebėjusių 
savarankiškai susirasti darbo, dalyvavo kitose ADRP priemonėse (beveik 
kas dešimtas apklaustasis).

Septyni asmenys nurodė, kad jiems buvo pakeistas darbingumo lygis, 
kuris sudarė kliūčių tolesniam užimtumui. 

Įsidarbino 
46,1 %

Nedirbo visą 
laikotarpį 53,9 %

3.8 pav. Respondentai pagal situaciją darbo rinkoje priemonei pasibaigus 
(proc . nuo dalyvavimą priemonėje baigusių asmenų, N = 76)

35 Apklausos metu respondentai buvo paprašyti nurodyti dalyvavimo priemonėje baigimo datą, nuo 
kurios buvo skaičiuojami įsidarbinimo po priemonės rezultatai. 76 iš 100 respondentų nurodė, kad 
priemonę baigė.
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Devyni iš dešimties po priemonės baigimo įsidarbinę apklaustieji pa-
sirašė neterminuotą darbo sutartį. 

Darbo vietų steigimo subsidijavimas. Apklausos laikotarpiu (2010 m. 
balandžio mėn.) dirbo dauguma darbo vietų steigimo subsidijavimo prie-
monės dalyvių – 74,3 proc., ir beveik visi toje pačioje įmonėje, kurioje 
vyko priemonė. 

Iš 101 apklaustų priemonių dalyvių 31 nurodė, kad jo dalyvavimo 
priemonėje laikas pasibaigė. Po priemonės baigimo įsidarbinti pavyko 
vienam iš penkių (3 įsidarbino pagal neterminuotą darbo sutartį, 1 pagal 
terminuotą, 2 pagal verslo liudijimą, dar vienas nenurodė įsidarbinimo 
formos). 

Savarankiško užimtumo rėmimas. Apklausos laikotarpiu (2010 m. ba-
landžio mėn.) dirbo faktiškai visi priemonės dalyviai (85 iš 86 apklaustų). 
Apklausoje dalyvavo asmenys, pasinaudoję 2006 m., 2007 m. ir 2008 m. 
savarankiško užimtumo rėmimo priemonės teikiamomis galimybėmis. 
Atsižvelgiant į tai, kad apklausoje analizuojamas itin sudėtingas šalies 
darbo rinkos raidos periodas (2009 m.), šiuos rezultatus galima vertinti 
kaip pažangius. 

Darbo rotacija. Priemonei pasibaigus, iš viso įsidarbinti pavyko 
83,5 proc. darbo rotacijos priemonių dalyvių (3.9 pav.). Daugiau nei pusė 
įsidarbinusiųjų darbą susirado iš karto po priemonės ir dirbo iki apklau-
sos atlikimo laikotarpio (t. y. ilgiau nei metus).

Panašiai kaip ir kitų ADRP priemonių dalyvių, geriausi įsidarbinimo 
rezultatai stebimi iš karto arba praėjus ne daugiau kaip 3 mėn. po prie-
monės baigimo. 

Dauguma neįsidarbinusių po priemonės baigimo asmenų atnaujino 
registraciją darbo biržoje. Du asmenys nurodė, kad sugrįžti į darbo rin-
ką sutrukdė sveikata (persvarstytas darbingumo lygis), dar du nusprendė 
mokytis.

Beveik keturi iš penkių asmenų, kuriems pavyko įsidarbinti baigus 
priemonę, pasirašė neterminuotą darbo sutartį. Pradėjusieji dirbti pagal 
terminuotą darbo sutartį dažniau buvo įdarbinami 6 mėnesių ir trum-
pesniam laikotarpiui. Įdomu pastebėti, kad kai kurių respondentų darbo 
sutarties terminas siekė 2 metus. 
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Įsidarbino 
83,5 %

Nedirbo visą 
laikotarpį 16,5 %

3.9 pav. Respondentai pagal situaciją darbo rinkoje priemonei  
pasibaigus (proc ., N = 85)

2010 m. atlikto tyrimo rezultatai rodo ADRP baigusių asmenų elg-
seną ekonominio aktyvumo atžvilgiu. 3.1 lentelėje pateikti apibendrinti 
apklausos duomenys.

3.1 lentelė. Įsidarbinimo situacijos apibūdinimas priemonei pasibaigus 
(santykinių dydžių pasiskirstymas, apklausos duomenimis) (proc .)
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a) nedirbo visą 
laikotarpį 43,6 32,0 70,3 25,0 16,5 53,9 77,4 50,0

iš jų:  
buvo užsiregistravę 
darbo biržoje 22,8 19,0 54,5 17,0 11,8 31,6 25,8 0,0

nebuvo užsiregistra-
vę darbo biržoje 6,9 5,0 4,0 3,4 3,5 15,8 41,9 50,0

registracija darbo 
biržoje su pertrau-
komis

13,9 8,0 11,9 4,5 1,2 6,6 9,7 0,0
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b) dirbo visą 
laikotarpį 18,8 40,0 2,0 37,5 55,3 21,1 3,2 0,0

c) dirbo ne visą 
laikotarpį 37,6 28,0 27,7 37,5 28,2 25,0 19,4 50,0

iš jų: 
– įsidarbino iki 90 d. 
po priemonės bai-
gimo

14,9 22,0 8,9 28,4 21,2 9,2 9,7 0,0

– įsidarbino po 90 d. 
po priemonės bai-
gimo

10,9 1,0 8,9 4,5 0,0 9,2 3,2 50,0

– įsidarbino po 
180 d. po priemonės 
baigimo

7,9 3,0 5,0 2,3 0,0 5,3 6,5 0,0

– įsidarbino po 
270 d. po priemonės 
baigimo

4,0 2,0 3,0 2,3 5,9 0,0 0,0 0,0

– įsidarbino po 364 d. 
po priemonės baigimo 0,0 0,0 2,0 0,0 1,2 1,3 0,0 0,0

d) pradėjo mokytis 3,0 2,0 4,0 6,8 2,4 1,3 0,0 0,0
e) pradėjo dalyvauti 
ADRP priemonėje 11,9 9,0 21,8 2,3 4,7 11,8 0,0 0,0

f) peržiūrėtas neįga-
lumo / darbingumo 
lygis

5,0 17,0 8,9 1,1 2,4 9,2 41,9 0,0

g) kita 8,9 8,0 7,9 9,1 7,1 14,5 9,7 0,0

Iš viso: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3.1 lentelės pabaiga
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Priemonėms vertinti naudojant apklausų rezultatus galima nustatyti, 
ar priemonės dalyviai dirbo praėjus 12 mėnesių nuo jos baigimo (t. y. 
vertinamas jų statusas daro rinkoje 365 dienų po priemonės baigimo mo-
mentu). Manome, kad toks vertinimo būdas tikslingas, kadangi jis parodo 
ne tik įsidarbinimo faktą, bet ir išsilaikymo darbo rinkoje trukmę. Be to, 
kaip minėta analizuojant apklausos duomenis, dalis priemonių dalyvių 
buvo įsidarbinę terminuotam darbui, taigi jų vidutinė įsidarbinimo tru-
kmė priemonei pasibaigus siekė kelis mėnesius.

Manome, kad analizuojant integracijos į darbo rinką lygį, išsamiau 
vertinant būtina taikyti kelis rodiklius, iš jų ir dirbančių asmenų dalies 
rodiklį po priemonės baigimo praėjus 12 mėnesių (3.2 lentelė).

Vertinant įsidarbinimo rezultatus galima analizuoti tiek paprastus, tiek 
kaupiamuosius įsidarbinimo rodiklius. Šių rodiklių skaičiavimo būdai tai-
kytini vertinant įdarbinimo subsidijuojant, viešųjų darbų, darbo įgūdžių 
įgijimo rėmimo, darbo rotacijos priemonių dalyvių integracijos į darbo 
rinką galimybes.

Stebint įsidarbinimo, baigus skirtingas ADRP priemones, dinamiką 
12 mėnesių nuo jų baigimo periodu galima pastebėti, kad didesnė tiki-
mybė įsitvirtinti darbo rinkoje yra per pirmuosius 3 mėnesius. Vėliau 
dirbančių asmenų dalis mažėjo (3.10 pav.).

3.2 lentelė. Aktyvias priemones baigusių asmenų situacija darbo rinkoje 
praėjus 12 mėn . (2010 m . tyrimo duomenimis)

Priemonės

Bendra vidutinė 
darbo trukmė, 

mėn.

Vidutinė darbo 
trukmė nuo 
įsidarbinimo 
iki pirmojo 

atleidimo, mėn.

Dirbančiųjų 
dalis praėjus 

365  
dienoms,  

proc.
Viešieji darbai 6,30 (N = 30) 9,55 (N = 11) 53,3 (N = 30)
Įdarbinimas subsidijuojant 10,28 (N = 68) 10,61 (N = 62) 67,6 (N = 68)
Darbo įgūdžių rėmimas 10,14 (N = 66) 10,60 (N = 58) 53,0 (N = 66)
Darbo rotacija 10,19 (N = 70) 10,50 (N = 64) 73,2 (N = 71)
Vietinės užimtumo 
iniciatyvos 9,54 (N = 35) 11,00 (N = 33) 65,7 (N = 35)
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3.10 pav. Aktyvias priemones baigusių asmenų kaupiamasis integracijos į 
darbo rinką lygio rodiklis atitinkamo laikotarpio tyrimo duomenimis (pirmasis 

skaičiavimų būdas, proc .)

Nepaisant to, kad pirmasis būdas padeda atskleisti įsidarbinimo rodi-
klių skirtumus pagal atskiras priemones, darant apibendrinančias išvadas 
būtų nevisiškai įvertinta esama situacija, kadangi jį taikant atsižvelgiama 
tik į patį įsidarbinimo faktą ir nepaisoma to, kad dalis asmenų neteko dar-
bo vietos (pvz., dirbo pagal terminuotą darbo sutartį tik kelis mėnesius). 
Antruoju būdu buvo atlikti skaičiavimai atsižvelgiant į tikslinės grupės 
asmenų realią įsidarbinimo kaitą laiko atžvilgiu (3.11 pav.).

Būtina pabrėžti, kad diagramoje pavaizduoti dalyviai dažniausiai prie-
mones baigė 2008 m. gruodžio mėn., nors buvo ir tokių, kurie jas baigė 
mėnesiu ar keliais anksčiau (darbo įgūdžių rėmimas, darbo rotacija). Mi-
nėjome, kad dauguma apklaustųjų įsidarbino per tris mėnesius po prie-
monės baigimo. Prabėgus ketvirčiui ir per antrą pusmetį po priemonės 
baigimo apklaustųjų įsidarbinimo lygis buvo gerokai mažesnis. Galima 
teigti, kad aktyvių priemonių efektyvumą sumažino stipresnis ekonomi-
nės krizės neigiamas poveikis, pasireiškęs 2009 m. antrajame pusmety-
je. Pastarasis veiksnys sumažino ne tik registruotų bedarbių, bet ir kitų 
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gyventojų grupių darbo paieškos galimybes, kadangi nedarbo lygis šalyje 
sparčiai didėjo. Be to, įsidarbinimo rodiklį veikė ir laisvų darbo vietų skai-
čiaus sumažėjimas dėl paslaugų ir žemės ūkio sektorių sezoninių darbų 
per paskutinįjį praėjusių metų ketvirtį.

Atsižvelgiant į tai, kad savarankiško užimtumo, darbo vietų steigimo 
subsidijavimo ir vietinių užimtumo iniciatyvų priemonių trukmė gero-
kai ilgesnė nei kitų ADRP priemonių arba sudėtinga nustatyti priemonės 
pabaigos datą, tikslinga taikyti darbo vietų išlaikymo lygio rodiklį, kuris 
rodo įsidarbinusiųjų dalį tyrimo metu (šio tyrimo atveju tyrimo momentą 
ir priemonės pradžios datas skiria mažiausiai 365 dienos).

Vertinant priemonės dalyvių integracijos galimybes į darbo rinką 
apklausos momentu, savarankiško užimtumo priemonių dalyvių darbo 
vietų išlaikymo lygis siekė net 99  proc., darbo vietų steigimo subsidi-
javimo – 74 proc. Palyginti geras šis rodiklis buvo ir VUI priemonės da-
lyvių – beveik 50 proc. (3.12 pav.). 

3.11 pav. Aktyvias priemones baigusių asmenų integracijos į darbo rinką  
lygis pagal tyrimo duomenis (antrasis skaičiavimų būdas, proc .)

 

40,0

62,0

41,0
43,0 42,0

40,0

2,0

10,9 10,9
6,9 5,0 4,0

37,5

65,9

42,0
39,8 39,8

37,5

55,3

76,5

55,3 55,3

61,2

56,5

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

Įsidarbino iškart Įsidarbino 
per 3 mėn. 

Įsidarbino 
per 6 mėn. 

Įsidarbino 
per 9 mėn. 

Įsidarbino 
per 12 mėn. 

Įsidarbino per 
12 mėn. ir 
daugiau 

Įdarbinimas subsidijuojant Viešieji darbai 

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas Darbo rotacija



1593. AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ EFEKTYVUMAS.  
EMPIRINIAI VERTINIMAI

0

20

40

60

80

100

120

Vietinės užimtumo 
iniciatyvos

Darbo vietų steigimo 
subsidijavimas

Savarankiškas 
užimtumas

48

74,3

98,8

3.12 pav. Darbo vietų išlaikymo lygis, vertinant priemonės dalyvių 
įsidarbinimo galimybes apklausos momentu (proc .)

Nors baigus priemones geriausiai įsidarbinimo rodiklius parodo dar-
bo biržos duomenų bazės duomenys, apklausų rezultatai prie jų taip pat 
prisideda, kadangi suteikia informacijos apie įsidarbinimą lemiančius 
veiksnius, slypinčius individualiose charakteristikose. Toliau, remiantis 
skirtingų tyrimų duomenimis, apibendrintai bus pateikti svarbiausio įsi-
darbinimo galimybes baigus priemones mažinantys veiksniai.

3.2.2. Kliūtys, trukdančios įsidarbinti ieškantiems darbo 
asmenims, ir įsidarbinimą lemiantys veiksniai

Kaip akivaizdžias ekonominės krizės poveikio pasekmes galima įvardyti 
spartų bedarbių skaičiaus didėjimą ir laisvų darbo vietų skaičiaus mažė-
jimą nuo 2008 m. pabaigos. Vidutinis metinis bedarbių skaičius 2007–
2009  m. padidėjo penkis kartus ir 2010 metais viršijo 300 tūkst. ribą. 
Bendras įregistruotų sumažėjusių laisvų darbo vietų skaičius šiuo laiko-
tarpiu buvo ne toks didelis lyginant su padidėjusiu bedarbių skaičiumi. 
Pastarasis rodiklis sumažėjo 1,5 karto. Mažesnės finansavimo galimybės 
paskutiniaisiais metais lėmė ir aktyvių darbo rinkos politikos priemonių 
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dalyvių skaičiaus mažėjimą. Tačiau ypač neigiamos tendencijos pasireiš-
kė 2008–2009 m., kai dėl ūkio nuosmukio pradėjo labai sparčiai didėti 
bedarbių skaičius. Šiuo laikotarpiu nusiųstų į aktyvias darbo priemones 
asmenų dalis tarp bedarbių 2007–2008 m. sumažėjo nuo 43 iki 17 proc., 
o 2009 m. nukrito dar iki 13 proc. (3.3 lentelė).

3.3 lentelė. Bedarbių skaičiaus, laisvų darbo vietų skaičiaus ir bendrųjų 
aktyvių priemonių rodiklių dinamika šalyje darbo biržos duomenimis (tūkst .)

Rodikliai
Metai

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Vidutinis metinis 
bedarbių skaičius 167,0 142,5 100,8 73,2 67,2 73,4 203,1 303,6

Įregistruota bedarbių 242,1 204,3 163,9 160,8 166,7 214,2 369,4 303,1
Bedarbių skaičius
metų pabaigoje 158,8 126,4 87,2 79,3 69,7 95 268,8 311,3

Įregistruota laisvų 
darbo vietų (iš viso) 130,0 129,9 124,1 124,9 134,1 109,7 91,8 148,2

Neterminuotam 
(nuolatiniam) darbui 97,3 101,2 101,9 109,6 121,2 95,8 62,4 89,0

Terminuotam darbui 28,7 22,2 14,2 15,3 12,9 13,9 29,5 59,2
Priemonių dalyvių 
dalis tarp įregistruotų 
bedarbių (proc.)

60,6 63,6 79,3 62,1 43,2 16,9 12,9 14,31

Akivaizdu, kad sumažėjusių laisvų darbo vietų skaičius ypač mažina 
ADRP priemonių dalyvių įsidarbinimo galimybes. Tačiau, kaip parodyta 
3.3 lentelėje, net ir užimtumui palankios ekonominės situacijos laikotar-
piu skirtingų ADRP priemonių dalyvių įsidarbinimas baigus mokymo 
priemones gali gerokai skirtis. Viena tokios situacijos priežasčių – pačios 
priemonės tikslai ir uždaviniai. Pvz., po trumpalaikio užimtumo priemo-
nių (viešieji darbai) dalyviai dažniausiai sugrįžta į darbo biržą tęsti dar-
bo paieškų, o priemonių, skirtų padėti įsitvirtinti darbo rinkoje, dalyviai 
daug sėkmingiau įsitvirtina darbo rinkoje. Tačiau analizuojant skirtingų 
ADRP priemonių rezultatus pagal atskiras bedarbių grupes galima paste-
bėti, kad įsidarbinimas priklauso nuo atskirų priemonių dalyvių charak-
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teristikų. Toliau išsamiau aptariami veiksniai, labiausiai turintys įtakos 
bedarbių galimybėms įsidarbinti po dalyvavimo ADRP.

Apklaustų aktyvios darbo rinkos politikos priemonių dalyvių charakte-
ristikos. Tiek atliekamos apklausos, tiek ADRP dalyvių duomenų bazių 
informacija leidžia pateikti apibendrintą šių priemonių dalyvių portretą. 
Pvz., 2007 m. atlikto tyrimo duomenimis (Okunevičiūtė Neverauskienė 
et al. 2007), trečdalį ADRP priemonių dalyvių sudaro vyresnio amžiaus 
asmenys (50 m. ir daugiau). Moterys paprastai yra aktyvesnės ADRP prie-
monių dalyvės. Tai natūralu, nes iki 2008 m. moterų bedarbių buvo dau-
giau nei vyrų. ADRP dalyvavusių asmenų teritorinis pasiskirstymas taip 
pat yra gana netolygus. 2007 m. tyrimo duomenimis, 54 proc. apklaustųjų 
gyveno didžiuosiuose šalies miestuose, beveik trečdalis (31 proc.) – kai-
muose, 14 proc. – miesteliuose, 2 proc. – vienkiemiuose (3.13 pav.). 

Iki 25 m . 
10,9 %

25–44 m .
41,4 %

45–49 m .
14,2 %

50 m . ir 
daugiau
33,5 %
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37,7 %
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(savivaldybės 
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31,0 %
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3.13 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių,  
lytį ir gyvenamąją vietą (proc .)
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To paties 2007  m. atlikto tyrimo duomenimis (Okunevičiūtė Ne-
verauskienė et al. 2007), nepasirengusieji darbo rinkai (neturėjo profesijos 
arba buvo nepakankamai pasirengę) sudarė net trečdalį visų apklaustų 
priemonių dalyvių (3.14 pav.). Panašūs buvo ir 2006 m. atlikto tyrimo 
rezultatai: beveik trečdalis ADRP priemonių dalyvių buvo vyresni kaip 
50 metų, taip pat beveik trečdalis gyveno kaimo vietovėse, tarp dalyvių 
vyravo moterys. ADRP struktūra pagal turimą išsilavinimą, lyginant 2006 
ir 2007 m. duomenis, taip pat liko labai panaši.

6,4

15,2

31,4

19,3

13,0

10,8

4,0

0 5 10 15 20 25 30 35

Aukštasis

Aukštesnysis (technikumas, spec. vidurinis)

Vidurinis su profesiniu mokymu

Vidurinis

Pagrindinis (8, 9, 10 kl.) su profesiniu mokymu

Pagrindinis (8, 9, 10 kl.)

Pradinis, nėra pradinio

3.14 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal išsilavinimą (proc .)

Siekiant į tyrimus įtraukti skirtingomis charakteristikomis pasižymin-
čius bedarbius, apklausose dalyvauja visų darbo rinkoje papildomai re-
miamų asmenų grupių atstovai. Nemaža jų dalis (apie trečdalis) paprastai 
turi daugiau negu vieną papildomo užimtumo rėmimo požymį. Toliau 
pateikta 2007 m. tyrimo bedarbių struktūra pagal užimtumo rėmimo po-
žymį (3.4 lentelė).

Apklausos metu paaiškėjo, kad ilgiau nei vienerius metus iki dalyva-
vimo priemonėje neturėjusių darbo dalis buvo kur kas didesnė ir siekė 
daugiau kaip 50 proc.

Analizuojant skirtingas ADRP priemones pagal jų dalyvių charakteris-
tikas galima pastebėti ryškesnius skirtumus. Ypač iš kitų priemonių išsi-
skyrė viešųjų darbų priemonė. Paprastai į viešųjų darbų priemonę įtrau-
kiami prasčiau išsilavinę, vyresnio amžiaus asmenys. Į šią priemonę taip 
pat dažniau patenka ilgalaikiai bedarbiai (ypač nedirbę ilgiau nei 2 metus) 
arba bedarbiai, kuriems gresia ilgalaikis nedarbas (remiantis 2006  m. ir 
2007 m. tyrimų duomenimis). Viešųjų darbų programoje vyrauja kaimo ir 
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mažų miestelių gyventojai (atitinkamai 43 ir 26 proc.) (šį faktą patvirtino 
ir 2010 m. atliktas tyrimas).

3.4 lentelė. Respondentai darbo rinkoje pagal papildomo rėmimo požymį36

Požymis 
Atsakiusių 
į klausimą 

(proc.)

1. Neįgalieji, kuriems nustatytas 20–40 procentų darbingumo 
lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. I–II invalidumo grupė) arba 
vidutinis neįgalumo lygis 6,6
2. Neįgalieji, kuriems nustatytas 45–55 procentų darbingumo 
lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. III invalidumo grupė) arba lengvas 
neįgalumo lygis 10,4
3. Baigę profesinės reabilitacijos programas 1,1
4. Pradedantys darbo veiklą pagal įgytą specialybę ar profesiją 
(dalyvaujantys darbo įgūdžių įgijimo rėmimo programoje) 21,4
5. Ilgalaikiai bedarbiai 22,4
6. Vyresni kaip 50 metų darbingi asmenys 30,8
7. Nėščios moterys, šeimos pasirinkimu vaiko motina (įmotė) 
arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas, faktiškai auginantis 
vaiką iki 8 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų (iki 2005 m. 
liepos 1 d. pripažintą vaiku invalidu) 15,9
8. Grįžusieji iš laisvės atėmimo vietų, kurių laisvės atėmimo 
laikotarpis buvo ilgesnis kaip 6 mėnesiai 4,3
9. Iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje nedirbę 2 ir 
daugiau metų 17,0
10. Asmenys, priklausomi nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų 
psichiką veikiančių medžiagų, baigę psichologinės socialinės ir 
(ar) profesinės reabilitacijos programas 0,1
Iš viso 130,1

Priemonių dalyvių įsidarbinimą lemiantys veiksniai. Siekiant nustaty-
ti, kokie veiksniai lemia priemonių dalyvių sėkmę ar nesėkmę įsidarbi-
nant po priemonių baigimo, 2007 m. ADRP priemonių efektyvumo ty-
rimo duomenys buvo analizuojami taikant logistinės regresijos metodą. 

36 Respondentai galėjo žymėti kelis atsakymo variantus.
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Atsižvelgiant į respondentų pasiskirstymą pagal skirtingas ADRP37, ana-
lizei buvo pasirinktos trys priemonės:

− įdarbinimo subsidijuojant priemonė (N = 118);
− darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonė (N = 74);
− viešųjų darbų priemonė (N = 384).
Analizuojant kiekvieną priemonę nepriklausomų kintamųjų tarpusa-

vio ryšiui nustatyti buvo taikomas Spearmano koreliacijos koeficientas. 
Gauti skaičiavimai parodė, kad tarpusavio ryšio tarp analizuojamų veiks-
nių nėra arba jis labai silpnas. 

Toliau bus nagrinėjama kiekviena iš pasirinktų priemonių.
Įdarbinimo subsidijuojant priemonė. Pradiniam modeliui buvo pasi-

rinkta 11 veiksnių, turinčių įtakos dichotominiam atsakui (įsidarbinimui):
− ankstesnis dalyvavimas priemonėje;
− dalyvių amžius;
− dalyvių gyvenamoji vieta;
− dalyvių išsilavinimas;
− sunkesnė negalia;
− lengvesnė negalia;
− ilgalaikio bedarbio statuso turėjimas;
− vyresnis amžius (50 m. ir daugiau);
− tėvystė (vaikų iki 8 m. arba neįgalių vaikų iki 18 m. turėjimas);
− priklausomybė socialiai pažeidžiamų asmenų grupei (priklausomi 

nuo narkotinių medžiagų, grįžusieji iš laisvės atėmimo vietų, preky-
bos žmonėmis aukos);

− nedarbo trukmė iki dalyvavimo priemonėje.
Analizė parodė, kad įsidarbinimas po įdarbinimo subsidijuojant prie-

monės baigimo priklauso (a = 0,1; p < a) nuo dalyvių amžiaus (kuo 
jaunesnis, tuo lengviau įsidarbina), nuo gyvenamosios vietos (miestų 
gyventojai lengviau susiranda darbą) ir išsilavinimo (kuo aukštesnis išsi-
lavinimas, tuo didesnė tikimybė susirasti darbą). Be to, labiausiai įsidarbi-
nimui turi įtakos gyvenamoji vieta (sprendžiant pagal galimybių santykio 
(angl. odds ratio) reikšmę, kuri lygi 1,271) (3.5 lentelė). 

37  Analizuojamas pakankamas kiekvienos išskirtos grupės respondentų skaičius leidžia pateikti sta-
tistiškai reikšmingas išvadas. 



1653. AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ EFEKTYVUMAS.  
EMPIRINIAI VERTINIMAI

3.5 lentelė. Baigtinis įdarbinimo subsidijuojant priemonės dalyvių 
įsidarbinimą lemiančių faktorių modelis

Kintamieji

Koefi-
cientų 
reikš-
mės
(B)

 Stan-
dartinė 

paklaida  
(S. E.)

Voldo 
krite-
rijus 

(Wald)

Laisvės 
laipsnių 
skaičius 

(Df)

 Reikš-
min-
gumo 

lygmuo
(Sig.)

Galimy-
bių san-

tykis
(Exp(B))

1 Žingsnis Amžius –0,020 0,011 3,652 1 0,056 0,980
Gyvenamoji 
vieta

0,240 0,133 3,224 1 0,073 1,271

Išsilavinimas 0,160 0,081 3,939 1 0,047 1,174
Nedarbo 
trukmė

0,003 0,003 0,639 1 0,424 1,003

Konstanta 0,153 0,634 0,059 1 0,809 1,166

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonė. Atsižvelgiant į darbo įgūdžių įgi-
jimo rėmimo priemonių dalyvių struktūrą (priemonė daugiausia skirta pra-
dedantiems darbo veiklą pagal įgytą specialybę ar profesiją asmenims), į įsi-
darbinimą po priemonės lemiančių veiksnių rinkinį buvo įtrauktas papildomo 
užimtumo rėmimo požymių skaičius (dalyvis turi vieną arba daugiau negu 
vieną papildomo užimtumo rėmimo požymį), darant prielaidą, kad daugiau 
negu vieno požymio turėjimas neigiamai veikia asmenų įsidarbinimą. 

Taigi, pradiniam modeliui buvo pasirinkti šeši veiksniai, turintys įta-
kos dichotominiam atsakui (įsidarbinimui):

– ankstesnis dalyvavimas priemonėje;
– dalyvių amžius;
– dalyvių gyvenamoji vieta;
– dalyvių išsilavinimas;
– papildomo užimtumo rėmimo požymių skaičius;
– nedarbo trukmė iki dalyvavimo priemonėje.
Skaičiavimai leido nustatyti, kad labiausiai įsidarbinimo galimybes 

veikia papildomo užimtumo rėmimo požymių turėjimas (kuo daugiau 
minėtų požymių turi asmuo, tuo jam sunkiau įsitvirtinti darbo rinkoje). 
Taip pat įsidarbinimas priklauso nuo amžiaus (jaunesni asmenys lengviau 
susiranda profesinį užsiėmimą) ir išsilavinimo (aukštesnis išsilavinimas 
didina įsidarbinimo galimybes) (3.6 lentelė).
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3.6 lentelė. Darbo įgūdžių įgijimo priemonės dalyvių įsidarbinimą  
lemiančių veiksnių modelis

Kintamieji

Koefi-
cientų 
reikš-
mės
(B)

Standar 
tinė pa-
klaida
(S. E.)

Voldo 
kriteri-

jus
(Wald)

Laisvės 
laips-
nių 

skai-
čius 
(Df)

Reikš-
min-
gumo 

ly-
gmuo 
(Sig.)

Gali-
mybių 

santykis 
(Exp(B))

1 Žingsnis Ankstesnis 
dalyvavimas 
priemonėje

0,716 0,375 3,654 1 0,056 2,047

Dalyvių 
amžius

–0,036 0,015 5,542 1 0,019 0,965

Dalyvių 
gyvenamoji 
vieta

–0,258 0,172 2,246 1 0,134 0,772

Dalyvių 
išsilavinimas

0,290 0,116 6,247 1 0,012 1,336

Papildomo 
užimtumo 
rėmimo 
požymių 
skaičius

–0,744 0,339 4,818 1 0,028 0,475

Nedarbo 
trukmė iki 
dalyvavimo 
priemonėje

0,002 0,005 0,152 1 0,697 1,002

Konstanta 2,451 ,954 6,604 1 0,010 11,604

Viešieji darbai. Tyrimo metu buvo siekiama nustatyti veiksnius, turin-
čius įtakos viešųjų darbų dalyvių įsidarbinimui po priemonės:

− ankstesnis dalyvavimas priemonėje;
− dalyvių amžius;
− dalyvių gyvenamoji vieta;
− dalyvių išsilavinimas;
− sunkesnė negalia;
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− lengvesnė negalia;
− ilgalaikio bedarbio statuso turėjimas;
− vyresnis amžius (50 m. ir daugiau);
− tėvystė (vaikų iki 8 m. arba neįgalių vaikų iki 18 m. turėjimas);
− priklausomybė socialiai pažeidžiamų asmenų grupei (priklausomi 

nuo narkotinių medžiagų, grįžusieji iš laisvės atėmimo vietų, preky-
bos žmonėmis aukos);

− nedarbo trukmė iki dalyvavimo priemonėje.
Tačiau logistinės regresijos modelis nedavė reikšmingų rezultatų  – 

esant 90 proc. tikimybei, galima teigti, kad įsidarbinimą po viešųjų darbų 
lemia nedarbo trukmė prieš priemonę. Galima priežastis – palyginti ne-
didelė įsidarbinusiųjų dalis (26 proc.). Kadangi taikant logistinę regresiją 
viena iš dviejų priklausomo kintamojo reikšmių neturi kartotis daugiau 
nei 80  proc. duomenų (neįsidarbinusiųjų dalis sudaro 74  proc.), tokia 
situacija galėjo lemti skaičiavimo rezultatus.

Ieškančiųjų darbo asmenų pakartotinis dalyvavimas priemonėse. Pir-
mojoje darbo dalyje remiantis užsienio autorių įžvalgomis buvo pažymė-
ta, kad pakartotinis dalyvavimas ADRP priemonėse didina ieškančiųjų 
darbo įsidarbinimo galimybes. 2007 m. atliktoje ADRP priemonių da-
lyvių apklausoje buvo siekiama nustatyti, ar anksčiau priemonių daly-
viams teko dalyvauti darbo biržos siūlomose priemonėse. Dauguma jų 
(60 proc.) nurodė, kad priemonėse dalyvauja ne pirmą kartą (3.15 pav.).

Dauguma ne pirmą kartą priemonėje dalyvaujančių darbo biržos kli-
entų per visą registracijos darbo biržoje periodą joje dalyvauja antrą kartą. 
Tai galima pasakyti apie įdarbinimo subsidijuojant, darbo įgūdžių rėmi-
mo priemones. Tačiau didžioji dauguma pakartotinai ADRP priemonėse 

Taip, ankščiau teko daly-
vauti darbo biržos siūlomose 
priemonėse
60,3 %

Ne, anksčiau dalyvauti 
neteko
39,7 %

3.15 pav . Respondentai pagal ankstesnį dalyvavimą darbo biržos siūlomose 
ADRP priemonėse (proc . nuo atsakiusiųjų skaičiaus)
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dalyvavusiųjų buvo asmenys, du ar daugiau kartų (kai kurie net iki 10 
kartų) išbandę viešuosius darbus. 

Taip pat nemaža dalis apklaustųjų nurodė, kad prieš priemonę daly-
vavo darbo rinkos profesinio mokymo kursuose (610 respondentų, arba 
26,4 proc. visų apklausoje dalyvavusių asmenų). Taip pat tam tikra dalis 
respondentų nurodė dalyvaujantys darbo klubuose arba priemonėse, ku-
rios veikė iki naujojo Užimtumo rėmimo įstatymo įsigaliojimo (pvz., jie 
pažymėjo remiamų darbų programą arba subsidijas pagal kvotas). Keli 
apklaustieji nurodė profesinę reabilitaciją, vietines užimtumo iniciatyvas, 
kitas specifines darbo biržos organizuojamas priemones. Iš viso atsakymą 
„kita“ pažymėjo 146 respondentai, arba 6 proc. apklaustųjų.

Pakartotinis dalyvavimas ADRP priemonėse netiesiogiai rodo tai, kad 
tam tikrai daliai bedarbių prireikia gana ilgo laikotarpio, kad galėtų su-
grįžti prie užimtumo per aktyvų dalyvavimą specialiose priemonėse (pra-
dedant konsultavimu ir baigiant subsidijuojamu įdarbinimu). 

Įdomu pastebėti, kad įdarbinimo subsidijuojant atveju ankstesnis as-
menų dalyvavimas ADRP priemonėse mažina tikimybę įsidarbinti po 
priemonės, tuo tarpu darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonės dalyviai 
kiek lengviau įsidarbina, jeigu prieš tai buvo kitos aktyvios priemonės. 
Šį faktą galima paaiškinti priemonių tikslais (skirtingoms priemonėms 
priskiriami skirtingi tikslai) ir atskirų priemonių dalyvių struktūros skir-
tumais. Darbo įgūdžių įgijimo priemonės dalyviai dažniausiai prieš tai 
dalyvavo darbo rinkos profesinio mokymo priemonėje, o įdarbinimo 
subsidijuojant priemonės dalyviai turėjo ankstesnio dalyvavimo patirtį 
viešųjų darbų priemonėje, remiamų darbų (iki 2006 m.) programoje, tai 
rodo jų blaškymąsi iš vienos priemonės į kitą. Netiesiogiai šis faktas rodo 
nuolatinį nedarbo pobūdį, bedarbių nesugebėjimą įsitvirtinti atviroje dar-
bo rinkoje.

Kiti veiksniai, apsunkinantys ieškančių darbo asmenų galimybes įsidar-
binti. Jau minėta, kad ADRP dalyvių charakteristikos, tokios kaip žemas 
išsilavinimo lygis, nepakankama arba nepaklausi kvalifikacija, ilga darbo 
pertrauka ir kt., gali apsunkinti dalyvių įsitvirtinimą darbo rinkoje ir pa-
gilinti socialinę atskirtį (3.16 pav.). 2007 m. atliktu ADRP priemonių efek-
tyvumo vertinimo tyrimu buvo siekiama nustatyti, kokie dar veiksniai, 
galintys apsunkinti asmens grįžimą prie užimtumo, yra svarbūs vertinant 
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priemonių dalyvius. Toliau pateikiama teritorinių darbo biržų specialistų, 
atsakingų už ADRP įgyvendinimą, nuomonė dėl tarp bedarbių pasitai-
kančių charakteristikų (atsakymų į klausimą: „Nurodykite dažniausiai 
pasitaikančius veiksnius (bedarbių problemas), kurie mažina priemonės 
dalyvių įsidarbinimo galimybes“ pasiskirstymas).

Darbo biržų specialistų atsakymai rodo, kad alkoholizmo problema 
yra viena iš sunkiausių. Ypač tai pabrėžia už viešųjų darbų ir įdarbini-
mo subsidijuojant priemones atsakingi darbuotojai. Galima spėti, kad 
piktnaudžiavimas alkoholiu glaudžiai siejasi su ilga darbo pertrauka ir 
nepakankamo išsilavinimo arba profesijos neturėjimu. 

Prie keistinų bedarbių asmeninių savybių (kurias, beje, apklausti dar-
bo biržų darbuotojai klausimynuose įrašė patys), pirmiausia priskiriama 
motyvacijos dirbti stoka, atsakomybės jausmo trūkumas, nepasitikėjimas 
savimi. Išanalizavus šiuos ir rečiau pasitaikančius atsakymo variantus 
(pvz., nepriimtina asmens išvaizda, nesilaikymas asmens higienos nor-
mų, punktualumo, sugebėjimo bendrauti, komunikabilumo, iniciatyvos 
stoka, kalbos sutrikimai, konfliktiškumas, kt.), galima teigti, kad dauguma 
bedarbių pasižymi labai silpnais socialiniais įgūdžiais. Taip pat svarbu 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Tikėtini psichikos sutrikimai

Priklausomybė nuo kitų psichotropinių medžiagų

Emocinės problemos

Kompleksinės problemos

Keistinos asmeninės savybės

Žemas išsilavinimas

Profesijos neturėjimas

Ilga darbo pertrauka

Priklausomybė nuo alkoholio 

Labai dažnai pasitaiko Dažnai pasitaiko Retai pasitaiko Praktiškai nepasitaiko

3.16 pav. Dažniausiai pasitaikantys veiksniai (bedarbių problemos),  
kurie mažina priemonės dalyvių įsidarbinimo galimybes  

(proc ., darbo biržos specialistų vertinimais) 
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tai, kad bedarbių problemos dažnai būna kompleksinio pobūdžio (pvz., 
asmuo gali turėti kelis užimtumo rėmimo požymius ir kartu asmeninių 
ar kitokio pobūdžio problemų). 

Tiek ADRP dalyvių, tiek šias priemones įgyvendinančių darbuotojų 
apklausos leidžia gana nuodugniai įvertinti šių priemonių dalyvių charak-
teristikas, lemiančias įsidarbinimo galimybes. Tačiau kiekvieno asmens 
situacija darbo rinkoje pirmiausia priklauso nuo darbo vietų paklausos 
ir pasiūlos balanso. Taigi, analizuojant veiksnius, mažinančius bedarbių 
galimybes įsidarbinti, būtina atsižvelgti į situaciją šalies ir vietos darbo 
rinkoje. Kaip jau minėta, vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių bedar-
bio situaciją ir perspektyvas darbo rinkoje, yra išsilavinimas ir profesinis 
pasirengimas. ADRP dalyviai – tai dažniausiai asmenys, turintys viduri-
nį ir profesinį išsilavinimą; analizuojamų priemonių struktūroje vyrauja 
kvalifikuoti darbininkai. Įdomu pastebėti, kad dalis skirtingais metais 
atliktų apklausų dalyvių turėjo specialybes, kurių paklausa šalies darbo 
rinkoje buvo gana didelė (ypač 2004–2006 m.). Tačiau analizuojant darbo 
jėgos paklausos ir pasiūlos neatitikimo problematiką pastebimos užimtu-
mo kliūtys. Remiantis 2006 m. Darbo ir socialinių tyrimo instituto atliktu 
„Darbo jėgos paklausos ir darbo vietų užpildymo problemų tyrimo“ (Po-
cius et. al. 2006) išvadomis, galima teigti, kad sėkmingiau ADRP prie-
monių dalyviams įsidarbinti trukdė bendras darbo paklausos ir pasiūlos 
neatitikimas mažesniuose šalies regionuose; didžiausia darbo vietų dalis 
(neterminuoto darbo) registruojama didžiuosiuose šalies miestuose ir jų 
apskrityse (daugiau kaip 80 proc.); nepalankus darbo pasiūlos ir paklau-
sos santykis (2004–2006 m. laikotarpiu) nekvalifikuotiems asmenims ir 
dažna darbuotojų kaita aukštesnės kvalifikacijos nereikalaujančiose darbo 
vietose; aukštas struktūrinis nedarbas atskirose teritorijose pagal profesi-
jas; žemas bedarbių teritorinis mobilumas.

ADRP dalyviai, turintys mažiau galimybių konkuruoti dėl laisvų dar-
bo vietų, patenka į specifinę darbo rinką. Dažniausiai įmonės (įstaigos, 
organizacijos, ūkiai, kt.), įgyvendinančios ADRP priemones, yra ilgalai-
kiai darbo biržos partneriai. Pvz., 2006 m. atlikto tyrimo duomenimis, 
trys ketvirtadaliai apklaustų darbdavių nurodė, kad anksčiau jie turėjo 
bendradarbiavimo patirties su darbo birža įgyvendindami įvairias ADRP 
priemones. Gana didelė dalis darbdavių vienu metu į darbą pagal įgyven-
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dinamą priemonę priimdavo du ir daugiau darbuotojų (atskirais atvejais 
vienu metu įmonės priimdavo net 10 ir daugiau darbo biržos klientų). At-
sižvelgiant į šiuos faktus galima teigti, kad remiama arba subsidijuojama 
darbo rinka Lietuvoje pasižymi specifiniais, tačiau nepakankamai ištirtais 
bruožais. Iš atskirų tyrimų duomenų galima daryti prielaidas apie ADRP 
dalyviams siūlomų darbo vietų kokybę. 

2006  m. atlikto tyrimo duomenys parodė, kad dalis po užimtumo 
rėmimo programų įsidarbinusių asmenų palyginti per trumpą laiką po 
įsidarbinimo vėl neteko darbo (2–5 proc. nuo bendro baigusiųjų skirtin-
gas priemones skaičiaus), kas dešimtas priemonės dalyvis tęsė darbą toje 
pačioje darbo vietoje, kuriai ir buvo skirta priemonė, ir buvo ja paten-
kintas tik iš dalies (Okunevičiūtė Neverauskienė et al. 2006b). Dauguma 
baigusių užimtumo rėmimo programas ir įsidarbinusių, tačiau vėliau ne-
tekusių darbo asmenų iš darbo išėjo (arba buvo atleisti) pirmaisiais įsi-
darbinimo mėnesiais (daugiau nei trečdalis – praėjus vos vienam mėne-
siui po įsidarbinimo). Pagrindinė baigusių užimtumo rėmimo programas 
ir įsidarbinusių, tačiau vėliau netekusių darbo (N = 84) asmenų darbo 
netekimo priežastis yra nepasitenkinimas darbo užmokesčiu (42 proc.). 
Ketvirtadalis apklaustųjų, pateikusių atsakydami į klausimą: „Jeigu baigęs 
(-usi) užimtumo rėmimo programą įsidarbinote ir vėliau netekote darbo, 
nurodykite priežastis“ teigė, kad buvo per didelis darbo krūvis (kas ke-
tvirtas atsakymas), taip pat ketvirtadalis nurodė, kad jų netenkino darbo 
sąlygos. Vienas iš penkių atsakiusiųjų buvo nepatenkintas darbo laiku 
(grafiku). Nagrinėjant atsakymo variantus, kuriuos respondentai pasiūlė 
patys, nepakankamo atlyginimo veiksnys užima pirmąją vietą (šį atsaky-
mą pažymėjo ketvirtadalis variantą „kita“ pasirinkusių asmenų). Įdomu 
tai, kad daugelis kitą atsakymo variantą pasiūliusių apklausos dalyvių ne-
įsidarbinimą siejo su pačia darboviete ir darbo įmonėje (įstaigoje, organi-
zacijoje) specifika. Pavyzdžiui, nemažai jų pažymėjo, kad darbdavys ne-
galėjo pasiūlyti jiems darbo, nes neturėjo laisvų etatų (laisvų darbo vietų) 
arba darbas, kurį teko atlikti programos dalyviui, buvo vienkartinis (pvz., 
sezoninis, laikinas, trumpalaikis ir pan.). Dažniausiai nurodyti veiksniai 
buvo susiję su viešųjų darbų programa.

Siekiant nustatyti galimas asmenų, kuriems nepavyko įsidarbinti po 
priemonės, neįsidarbinimo priežastis, to paties 2006  m. atlikto tyrimo 
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metu respondentų buvo klausiama, ar baigę užimtumo rėmimo progra-
mą (viešųjų, remiamų darbų ar subsidijuojamų darbo vietų) jie norėtų 
(norėjo) įsidarbinti toje pačioje įmonėje, kurioje vyko priemonė. 16 proc. 
apklaustųjų nurodė, kad baigę programą toje pačioje įmonėje (įstaigoje, 
organizacijoje) jie įsidarbinti nenorėtų. 

Beveik pusė nenorinčių dirbti toje pačioje įmonėje asmenų pažymėjo, 
kad juos netenkino siūlomas darbo užmokestis. Taip pat buvo nurodyti 
šie įsidarbinimą stabdantys veiksniai: asmeninės priežastys (beveik kas 
trečias atsakymas), nepatenkinamos darbo sąlygos (taip pat beveik kas 
trečias atsakymas), per didelis darbo krūvis (kas ketvirtas atsakymas). 
Palyginti nemažai atsakiusių į klausimą asmenų išreiškė nepasitenkinimą 
tuo, kad priemonės metu dirbo ne pagal specialybę (beveik kas penktas), 
darbovietė negalėjo pasiūlyti karjeros galimybių (14  proc.), nepatogus 
darbo laikas (grafikas) (13  proc.), didelis atstumas nuo gyvenamosios 
vietos ir su tuo susijusios problemos (13 proc.).

2008 m. atlikto ADRP priemonių efektyvumo vertinimo tyrimo (Oku-
nevičiūtė Neverauskienė et al. 2008d) metu taip pat buvo siekiama iša-
nalizuoti neįsidarbinimo po priemonių baigimo priežastis. Pavyzdžiui, 
tęsiančių darbo paieškas asmenų, baigusių įdarbinimo subsidijuojant 
priemonę, dalis siekė 11 proc. (N = 40). Kaip pagrindinę neįsidarbini-
mo po priemonės priežastį respondentai nurodė asmeninę. Antra pagal 
svarbą priežastis – nepasitenkinimas darbo sąlygomis. Kiek daugiau nei 
ketvirtadalis apklaustų neįsidarbinusių asmenų teigė, kad jų netenkino 
siūlomas darbo užmokestis. Tokios neįsidarbinimo priežastys, kaip nepa-
tenkinama sveikatos būklė ar liga, nepatogus susisiekimas su darboviete, 
taip pat buvo gana svarios. Tik keletas respondentų (beje, visos buvo mo-
terys) dėl neįsidarbinimo kaltino nepatenkinamą kvalifikaciją arba darbo 
patirties stoką.

To paties tyrimo (Okunevičiūtė Neverauskienė et al. 2008d) metu 
atskirai buvo analizuojamos darbo sutarties nutraukimo priežastys prie-
monei nepasibaigus. Apklausos duomenimis, įdarbinimo subsidijuojant 
priemonę ankščiau laiko nutraukė 15 proc. dalyvių (145 asmenys iš 1004). 
Remiantis įdarbinimo priemonėje dalyvavusių asmenų vertinimais, nepa-
sitenkinimas siūlomu darbo užmokesčiu (šį atsakymo variantą pasirinko 
daugiau nei trečdalis į klausimą atsakiusių respondentų) buvo pagrindinė 
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darbo sutarties nutraukimo priežastis. Kitą darbą priemonės metu susira-
do 32 proc. teigiamai į klausimą atsakiusių respondentų (vyrai šią priežas-
tį nurodydavo dažniau). Dėl asmeninių priežasčių negalėjo dirbti 28 proc. 
(iš jų dauguma – moterys). Dėl darbo drausmės pažeidimų darbo sutartys 
dažniausiai nutrauktos su vyrais. Dėl nepasitenkinimo darbo sąlygomis 
kai kurie respondentai paminėjo nesutarimą su kolektyvu, konfliktus, keli 
atsakė, kad jų netenkino darbo grafikas.

Analizuojant 2008  m. darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonę ir 
ankščiau laiko baigusių asmenų atsakymus apie dalyvavimo nutraukimo 
priežastis buvo gauti panašūs rezultatai. Iš 409 apklaustų darbo įgūdžių 
įgijimo rėmimo priemonės dalyvių tik 12,7 proc. dalyvių darbo sutartis 
buvo nutraukta priemonei nepasibaigus. Dažniausiai priemonės dalyvių 
minimos nutraukimo priežastys buvo nepasitenkinimas darbo užmokes-
čiu (tokį nepasitenkinimą dažniau reiškė vyrai) ir kito darbo suradimas 
(šiuos atsakymo variantus atitinkamai pasirinko 47  proc. ir 40  proc. į 
klausimą atsakiusių respondentų). Kas penktas buvo nepatenkintas darbo 
sąlygomis (kai kurie apklaustieji nurodė, kad jų netenkino darbo grafikas 
arba buvo neapibrėžtos darbo funkcijos). Dėl asmeninių priežasčių nega-
lėjo dirbti penktadalis darbo sutartį ankščiau laiko nutraukusių asmenų. 
Moterims dažniau nei vyrams įsidarbinti trukdė asmeninės priežastys.

Įdomu palyginti gautus priemonių dalyvių atsakymus ir priemones 
įgyvendinusių darbdavių atsakymus. Pagrindinės priešlaikinio darbo su-
tarčių nutraukimo priežastys, darbdavių nuomone, buvo darbo drausmės 
pažeidimai  – šį atsakymo variantą pasirinko trečdalis į klausimą atsa-
kiusių respondentų. Kitas pagal svarbą veiksnys buvo asmeninės prie-
žastys. Tai, kad priemonės dalyvis rado kitą darbą, pažymėjo 29,6 proc. 
apklaustųjų. Kas ketvirtas nurodė nepasitenkinimą darbo užmokesčiu. 
Kas dešimta darbo sutartis pasirašyta dėl darbo įgūdžių įgijimo rėmimo 
priemonės įgyvendinimo, darbdavių nuomone, nutraukiama dėl asmeni-
nių priežasčių (du penktadaliai atsakymų), perėjimo į kitą darbą (beveik 
trečdalis atsakymų), nepasitenkinimo darbo užmokesčiu (kas ketvirtas 
atsakymas), darbo drausmės pažeidimų. Lyginant darbdavių ir priemonių 
dalyvių atsakymus galima daryti prielaidą, kad didelė dalis nepatenkintų 
darbo sąlygomis asmenų pasirenka kitą darbą arba neaktyvią poziciją, 
kuris slepiasi už atsakymo „dėl asmeninių priežasčių“.
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Kaip parodė apklausos, siūlomas darbo užmokestis yra svarbus įsi-
darbinimą skatinantis ar jam trukdantis veiksnys. Deja, apklausų būdu jo 
negalima kiek tiksliau įvertinti. Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad žemas 
darbo užmokestis mažina bedarbių motyvaciją. Dalis bedarbių atsisa-
ko įsidarbinti ne todėl, kad nenori dirbti apskritai, bet todėl, kad dalies 
darbdavių siūlomas atlyginimas yra itin žemas ir jo nepakanka bent bū-
tiniausiems bedarbių poreikiams patenkinti (ypač aukštesnės kvalifikaci-
jos žmonių). Atliktų tyrimų duomenys rodo, kad paprastai didesnė dalis 
asmenų, įsidarbinusių po ADRP priemonių baigimo, gauna minimalų 
darbo užmokestį.

3.2.3. Subjektyvus aktyvios darbo rinkos politikos priemonių 
naudos vertinimas

ADRP priemonių dalyvių apklausos vertingos tuo, kad galima pažvelgti 
į individo lygmeniu vykstančius pokyčius, nulemtus dalyvavimo skirtin-
gose programose. Analizuojant ADRP priemonių naudą jų dalyviams, 
DSTI atlikti tyrimai kiekvienais metais padėdavo atskleisti skirtingus šių 
priemonių įtakos aspektus. 

2006 m. atlikta apklausa (Okunevičiūtė Neverauskienė et al. 2006b) pa-
rodė, kad dalyvavimas užimtumo rėmimo programoje pagerino jų dalyvių 
galimybes darbo rinkoje. Taip manė trys iš penkių apklaustųjų. Dar beveik 
kas trečias atsakė, kad užimtumo rėmimo priemonės iš dalies prisidėjo prie 
jų geresnės situacijos ar perspektyvų darbo rinkoje. Analizuojant tikslinių 
grupių atsakymus dėl programų įtakos respondentų situacijai darbo rinkoje 
paaiškėjo, kad vyresni nei 50 metų amžiaus bedarbiai įvykusius pokyčius 
įvertino daug pesimistiškiau nei kitos bedarbių grupės. 

To paties tyrimo metu (Okunevičiūtė Neverauskienė et al. 2006b) res-
pondentų buvo prašoma atsakyti į klausimą: „Kokius konkrečius Jūsų savęs 
vertinimo ir tarpusavio santykių pokyčius, kuriems turėjo įtakos dalyvavi-
mas užimtumo rėmimo programoje, galėtumėte nurodyti?“ Dalyvavimas 
programose, daugumos apklaustųjų teigimu, buvo vertingas tuo, kad dides-
nės pajamos leido geriau realizuoti poreikius. Kiti pagal populiarumą atsa-
kymo variantai: išsiplėtė draugų ir pažįstamų ratas, dalyviai pradėjo labiau 
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pasitikėti savimi, taip pat dalyvavimo užimtumo rėmimo priemonėse metu 
įgyta patirtis suteikė didesnį socialinio saugumo jausmą, po dalyvavimo 
programose dalyviai pradėjo drąsiau vertinti savo galimybes darbo rinkoje.

2007 m. atlikto ADRP priemonių efektyvumo vertinimo tyrimo (Oku-
nevičiūtė Neverauskienė et al. 2007) metu buvo toliau ieškoma veiksnių, 
apibūdinančių šių priemonių poveikį bedarbių materialinei ir psicholo-
ginei situacijai. Kaip ir prieš tai atlikto tyrimo metu, visų apklausoje da-
lyvavusių asmenų gaunamo darbo užmokesčio teikiama nauda vertinta 
labiausiai. Naujų profesinių gebėjimų įgijimas taip pat apklausos dalyvių 
vertintas labai gerai. Dar 15  proc. apklaustųjų pažymėjo, kad jie pato-
bulino profesinius gebėjimus. Ketvirtadalis respondentų pastebėjo, kad 
po dalyvavimo pagerėjo jų psichologinė būsena (pagerėjo nuotaika, savęs 
vertinimas, pasitikėjimas savimi), kas šeštas pradėjo drąsiau vertinti atei-
ties galimybes ir gebėjimus darbo rinkoje, sustiprėjo ir prasiplėtė sociali-
niai ryšiai (atsirado naujų draugų, pažįstamų) (3.17 pav.). 
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3.17 pav. Respondentų atsakymų į klausimą: „Kokią naudą iš dalyvavimo 
priemonėje pastebite (pastebėjote)?“ pasiskirstymas (proc .) 38

38 Respondentai galėjo žymėti kelis atsakymų variantus.
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Detaliau analizuojant skirtingoms tikslinėms grupėms priklausančių 
respondentų vertinimus pastebimi tam tikri skirtumai. Neįgalieji, kaip ir 
dauguma apklaustųjų, ypač išskiria gaunamų pajamų svarbą. Tačiau vidu-
tinį neįgalumo lygį turintiems asmenims psichologinė ir socialinė dalyva-
vimo priemonėje svarba buvo daug stipresnė nei lengvesnę negalią (45–
55 proc. darbingumo lygis) turintiems darbo biržos klientams bei kitoms 
tikslinėms grupėms priklausantiems asmenims. Daugiau negu trečdalis 
jų akcentavo pagerėjusį savęs vertinimą, geresnę nuotaiką. Įdomu tai, kad 
nors darbo užmokestis profesinės reabilitacijos priemonėje dalyvavusių ir 
negalią turinčių apklaustųjų grupei buvo svarbiausias priemonių naudą 
nusakantis veiksnys, tačiau ne toks svarbus kaip kitiems respondentams.

Pradedantieji darbo veiklą pagal įgytą specialybę ar profesiją  – tai 
vienintelė tikslinė grupė, kuriai atlyginimas nėra svarbiausias veiksnys, 
apibrėžiantis dalyvavimo priemonėje naudą. Jiems svarbiausia  – naujų 
profesinių gebėjimų įgijimas. Šį veiksnį išskyrė daugiau nei du trečdaliai 
nagrinėjamai grupei priklausančių apklaustųjų. Taip pat pagal įgytą spe-
cialybę darbinę veiklą pradedantys asmenys, kurių daugumą sudarė jauni 
žmonės, labiau nei kiti respondentai po dalyvavimo programoje akcen-
tavo drąsiau vertinantys savo ateitį ir galimybes darbo rinkoje. Iš dalies 
tokie atsakymai rodė ypatingą minėtos apklaustųjų grupės susirūpinimą 
savo perspektyvomis darbo rinkoje prieš dalyvaujant priemonėse.

Teigiamą psichologinį priemonių poveikį (pagerėjo nuotaika) ypač pa-
juto ilgalaikiai bedarbiai, tą patį nurodė ir vyresni nei 50 metų amžiaus 
respondentai. 

Rizikos grupėms priklausantys apklaustieji po dalyvavimo priemonėse 
dažniau nei kitų tikslinių grupių atstovai buvo pasiryžę gyvenimo poky-
čiams. 

Pagerėjusių bendravimo įgūdžių naudą ypač pastebėjo tėvai, auginan-
tys vaikus. Toks atsakymas natūralus, nes šiai tikslinei grupei priklau-
santiems asmenims (dažniausiai moterims) ilgą laiką tekdavo praleisti 
aplinkoje, kurioje bendravimas su kitais žmonėmis būdavo gana ribotas.

Nagrinėjant materialinės ir nematerialinės ADRP priemonių teikia-
mos naudos aspektus 2008 m. tyrimo metu buvo siekiama detaliau išna-
grinėti jų poveikį bedarbiams (Okunevičiūtė Neverauskienė et al. 2008d). 
Apklausos metu respondentai buvo klausiami apie įdarbinimo subsidijuo-
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jant priemonės teikiamą naudą. Dauguma priemonės dalyvių akcentavo 
gaunamą darbo užmokestį (70,5  proc.). 55,4  proc. jų surado nuolatinį 
darbą ir tai laikė svarbiu priemonės efektu. Įgytą darbo patirtį, kuri lei-
džia planuoti tolesnę profesinę veiklą, pažymėjo penktadalis respondentų 
(21,7 proc.). 3.18 pav. parodyta, kaip skiriasi respondentų atsakymai pagal 
atstovaujamos teritorijos nedarbo lygį. 

Materialinis faktorius (atsakymo variantas „gaunu darbo užmokestį“) 
yra toks pat svarbus tiek vyrams, tiek moterims, tačiau moterys kiek daž-
niau atkreipė dėmesį į darbo patirties įgijimą ir įsidarbinimą. 

Akivaizdu, kad didesnio nedarbo teritorijose39 darbo ieškantys asme-
nys labiausiai vertino įsidarbinimą.

Tyrimo metu buvo siekiama giliau pažvelgti į priemonių dalyvių psi-
chologinius pokyčius ir elgsenos pasikeitimus. Dalyvavimas įdarbinimo 
subsidijuojant programoje teigiamai veikė ieškančių darbo asmenų savęs
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3.18 pav. Įdarbinimo subsidijuojant priemonės naudos vertinimas pagal 
teritorinį nedarbą (proc ., respondentai galėjo pasirinkti daugiau negu vieną 

atsakymo variantą) N = 990

39 Tyrimo metu visos teritorinėms darbo biržoms priskirtos teritorijos buvo suskirstytos į tris gru-
pes pagal vidutinį 2007 m. metinį rodiklį – bedarbių procentą nuo darbingo amžiaus gyventojų. 
Į pirmąją grupę pateko teritorijos, kuriose rodiklio reikšmė nesiekė 4 proc. Antrąją grupę sudarė 
4,1–6 proc. rodiklio reikšme pasižyminčios teritorijos. Prie didžiausio nedarbo teritorijų priskirtos 
tos, kurių rodiklio reikšmė buvo 6,1 proc. ar daugiau, t. y. Druskininkų, Lazdijų, Akmenės, Jurbar-
ko ir Ignalinos rajono savivaldybės.



178 3. AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ EFEKTYVUMAS.  
EMPIRINIAI VERTINIMAI

vertinimą, gerino pasitikėjimą savimi (tokį atsakymo variantą pasirin-
ko 42,8 proc. respondentų). Taip pat daugiau nei kas trečias priemonėje 
dalyvavęs asmuo pastebėjo, kad pagerėjo nuotaika (38 proc.); 35,4 proc. 
pažymėjo, kad jie pradėjo drąsiau vertinti ateitį ir galimybes darbo rin-
koje. Svarbu tai, kad bendravimo įgūdžiai, kurie ypač svarbūs planuojant 
profesinę karjerą, taip pat, jų nuomone, pagerėjo. Šį teigiamą poslinkį 
pastebėjo 28,8 proc. respondentų. 

Prie bendro teigiamo programos poveikio būtina priskirti ir faktą, kad 
dauguma projekto dalyvių, baigusių įdarbinimo subsidijuojant priemonę 
ir suradusių nuolatinį darbą, gavo didesnį nei minimalų darbo užmokestį 
(66,4 proc.) (3.19 pav.). 
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3.19 pav. Įdarbinimo subsidijuojant priemonės dalyvių gaunamas darbo 
užmokestis priemonei pasibaigus pagal lytį (proc ., N = 253)

Tai pat svarbu, kad aukštesnio nedarbo teritorijose didesnė dalis asme-
nų gauna minimalų darbo užmokestį ir priemonei pasibaigus (3.20 pav.). 
Tai akivaizdžiai iliustruoja darbo paklausos ir darbo jėgos kainos san-
tykį – kuo didesnė darbo jėgos paklausa, tuo didesnis darbo užmokestis.
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3.20 pav. Įdarbinimo subsidijuojant priemonės dalyvių gaunamas darbo 
užmokestis priemonei pasibaigus pagal teritorinį nedarbą (proc ., N = 255)
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To paties 2008 m. atlikto tyrimo metu darbo įgūdžių įgijimo rėmimo 
priemonės dalyviai labiausiai vertino tai, kad ši priemonė jiems padėjo 
rasti nuolatinį darbą (tokį atsakymo variantą pasirinko 52 proc. apklaus-
tųjų). Nauji darbo įgūdžiai taip pat buvo išskirti kaip vienas svarbiau-
sių priemonės privalumų (45,6 proc.). 28,4 proc. apklaustųjų priemonė 
padėjo patobulinti jau turimas profesines žinias. Materialinis aspektas 
(darbo užmokestis), kaip svarbus priemonės teikiamos naudos veiksnys, 
buvo įvardytas 41,2 proc. respondentų. Asmenys, kurie tyrimo metu dar 
dalyvavo nagrinėjamoje priemonėje, perspektyvas darbo rinkoje vertino 
palankiai – 29,6 proc. apklaustųjų nurodė, kad tikisi pasilikti ilgam laikui 
toje darbovietėje, kurioje vyko priemonė (3.21 pav.).

Tyrimas išryškino tam tikrus įgyvendinamos priemonės dalyvių pri-
oritetų skirtumus didesniu ir mažesniu nedarbu pasižyminčiose terito-
rijose. Asmenys, gyvenantys vietovėse, kuriose nedarbo lygis viršija ša-
lies vidurkį, pagrindine priemonės teikiama nauda laikė gaunamą darbo 
užmokestį, o teritorijų, kuriose užimtumo galimybės didesnės, apklausti 
gyventojai pirmiausia akcentavo nuolatinį darbą.
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3.21 pav. Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonės naudos vertinimas pagal 
teritorinį nedarbą (proc ., respondentai galėjo pasirinkti daugiau negu vieną 

atsakymo variantą) (proc ., N = 466)
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Kaip ir įdarbinimo subsidijuojant priemonės dalyviai, darbo įgūdžių 
įgijimo priemonėje dalyvavę asmenys buvo klausiami apie psichologinius 
ir elgesio pokyčius. Iš gautų atsakymų matyti, kad dalyvavimas darbo 
įgūdžių įgijimo priemonėje pirmiausia skatina didesnį pasitikėjimą sa-
vimi, geresnį savęs vertinimą (šį atsakymo variantą pasirinko 44 proc.) 
ir suteikia daugiau drąsos vertinant asmenines galimybes darbo rinkoje 
(36 proc.). Apsisprendimą dėl norimo darbo pobūdžio ir nuotaikos pa-
gerėjimą nurodė po 29 proc. respondentų. 

Nevienodi priemonių dalyvių atsakymai buvo analizuojant teritorinio 
nedarbo aspektu. Tose teritorijose, kuriose darbo pasiūla mažesnė, ieškantys 
darbo asmenys labiau džiaugiasi pagerėjusiu savęs vertinimu, geresniais ben-
dravimo įgūdžiais ir nuotaika. Asmenys, gyvenantys vietovėse, kuriose bedar-
bių procentas, lyginant su darbingo amžiaus gyventojais, neviršija 4 proc., po 
dalyvavimo priemonėje dažniau nei kiti nurodydavo, kad darbo įgūdžių įgi-
jimo rėmimo priemonė padėjo jiems apsispręsti, kokį darbą jie norėtų dirbti 
ateityje. Taigi šis faktas dar kartą netiesiogiai patvirtina, kad asmenys daugiau 
dėmesio ir laiko skiria profesinei veiklai planuoti, kai nejaučia įtampos dėl 
būtinybės imtis bet kokio darbo esant mažai darbo jėgos paklausai.

Prie teigiamų darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonės rezultatų bū-
tina priskirti ir tai, kad dauguma baigusiųjų priemonę ir įsidarbinusių 
asmenų gavo didesnį nei minimalų darbo užmokestį (78,2 proc.). Kaip 
ir įdarbinimo subsidijuojant priemonės atveju, darbo įgūdžių įgijimo 
rėmimo priemonę baigusių moterų santykinai daugiau gavo minimalų 
atlyginimą (3.22 pav.). Šis faktas rodo bendrą situaciją šalyje, kad moterų 
atlyginimas paprastai būna mažesnis – Statistikos departamento duome-
nimis, 2006 m. moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis siekė 16 proc. 
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3.22 pav. Gaunamas darbo užmokestis priemonei pasibaigus pagal lytį  
(proc ., N = 254)
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Skyrėsi ir asmenų, gyvenančių skirtingo nedarbo lygio teritorijose, 
gaunamas atlyginimas priemonei pasibaigus  – kuo didesnis bedarbių 
skaičius teko darbingo amžiaus gyventojų skaičiui atitinkamose savival-
dybėse, tuo didesnė dalis priemonės dalyvių dirbo už minimalų darbo 
užmokestį ir atvirkščiai (3.23 pav.). Verta paminėti, kad, Statistikos de-
partamento duomenimis, minimalią darbo algą (MMA) ar mažesnį darbo 
užmokestį gaunančių darbuotojų, neįskaitant individualių įmonių, dalis 
2006 m. sudarė apie 15 proc. dirbančių šalies gyventojų. Visą darbo laiką 
dirbančių ir MMA gaunančių darbuotojų skaičius, palyginti su visu visą 
darbo laiką dirbančių skaičiumi, šalies ūkyje sudarė 8,5 proc., valstybės 
sektoriuje – 5 proc., privačiame sektoriuje – 10,7 proc.
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3.23 pav. Gaunamas darbo užmokestis priemonei pasibaigus  
pagal teritorinį nedarbą (proc ., N = 259)

2010  m. atliktas ADRP priemonių efektyvumo vertinimo tyrimas 
(Okunevičiūtė Neverauskienė et al. 2010b) patvirtino ankstesniais metais 
gautus rezultatus. Pavyzdžiui, vertinant įdarbinimo subsidijuojant prie-
monės teikiamos naudos aspektus, apklaustieji dažniausiai nurodydavo, 
kad ji davė pajamų šaltinį (42 proc. pasirinko atsakymą „gaunu darbo 
užmokestį“) (3.24 pav.). Kiti svarbiausi naudos veiksniai – pagerėjęs savęs 
vertinimas, pasitikėjimas savimi (19,4 proc.), suteikta užimtumo galimy-
bė (18,6 proc.), naujos profesinės žinios ir gebėjimai (17,3 proc.). 

Įdarbinimo subsidijuojant priemonėmis suteikiamos galimybės nea-
titrūkti nuo darbo / profesijos (užimtumo galimybės) ir proga realizuo-
ti save, kaip kolektyvo, grupės narį (būti kolektyve, bendrauti) parodo 
aukštą bedarbių poreikį išlaikyti socialinius kontaktus, įveikti socialinės 
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3.24 pav. Dalyvavimo įdarbinimo subsidijuojant priemonėje poveikio 
vertinimas (proc ., respondentai galėjo pasirinkti kelis atsakymo variantus)

atskirties baimę, nesaugumo jausmą. Galime daryti prielaidą, kad mi-
nėtieji veiksniai – darbo užmokestis ir užimtumo bei bendravimo gali-
mybės – lėmė tai, kad aukštas apklaustųjų skaičius pažymėjo, jog priemo-
nė padėjo jiems labiau pasitikėti savimi, pakėlė savivertę. 

Trys kitą atsakymo variantą pasirinkę respondentai nurodė, kad prie-
monė suteikė stabilumo jausmą (tikėtina, šis atsakymas siejamas su gau-
namu darbo užmokesčiu, darbo vietos turėjimu). Kai kurie dar paminėjo 
įvykusius vidinius pokyčius – padidėjo atsakingumo jausmas, gebėjimas 
ieškoti kompromisų. 

Nepaisant to, kad įdarbinimo subsidijuojant priemonės nauda vertina-
ma labai aukštai, tik pusė apklaustų asmenų nurodė, kad priemonės metu 
įgytas žinias ir įgūdžius jie visiškai arba iš dalies galėtų pritaikyti kitoje 
darbo vietoje (3.25 pav.).

Vertinant darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonės teikiamos naudos 
aspektus, apklausti asmenys dažniausiai pažymėdavo, kad ji leido įgyti 
naujų profesinių žinių ir gebėjimų (73 proc.), suteikė užimtumo galimybę 
(35 proc.) arba galimybę tobulinti jau turimas profesines žinias ir gebėji-
mus (33 proc.) (3.26 pav.).
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Iš dalies 
21,9 %

Taip  
29,2 %

Ne 
49,0 %

3.25 pav. Galimybė taikyti įgytas žinias ir įgūdžius  
kitoje darbovietėje (proc .)
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3.26 pav. Dalyvavimo darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėje poveikio 
vertinimas (proc ., respondentai galėjo pasirinkti kelis atsakymo variantus)

Lyginant su kitomis ADRP priemonėmis darbo įgūdžių įgijimo rėmi-
mas, anot šios priemonės dalyvių, suteikia daugiau galimybių įgytas žinias 
ir įgūdžius pritaikyti kitoje darbovietėje (68 proc.) (3.27 pav.).

Vertinant viešųjų darbų priemonės naudos aspektus apklausos daly-
viai dažniausiai nurodydavo, kad ji suteikė galimybę turėti pajamų šaltinį 
(73 proc.). Kiti svarbiausi naudos veiksniai – pagerėjęs savęs vertinimas, 
pasitikėjimas savimi (28  proc.), naujos profesinės žinios ir gebėjimai 
(18 proc.), galimybė bendrauti (17 proc.), suteikta užimtumo galimybė 
(15 proc.) (3.28 pav.).
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Iš dalies 
26,1 %

Taip  
68,2 %

Ne 
5,7 %

3.27 pav. Galimybė taikyti įgytas žinias ir įgūdžius  
kitoje darbovietėje (proc .)
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3.28 pav. Dalyvavimo viešųjų darbų priemonėje poveikio vertinimas (proc ., 
respondentai galėjo pasirinkti kelis atsakymo variantus)

Jau minėjome, kad paprastai viešųjų darbų dalyviai patiria didžiausių 
sunkumu darbo rinkoje, tad negaudami pajamų iš darbo jie labiausiai 
susiję su rizika atsidurti skurde. Taigi suprantama, kodėl pirmiausia vie-
šųjų darbų priemonės dalyviai vertina galimybę užsidirbti. Analizuojant 
viešųjų darbų priemonę taip pat galima pastebėti, kad nemažai daliai ap-
klaustųjų ji yra svarbi grandis tarp jų ir išorinio pasaulio (galimybė ben-
drauti, būti kolektyve, neatitrūkti nuo gyvenimo realijų, palaikyti darbinę 
formą, kt.). Svarbu paminėti, kad nepaisant viešųjų darbų priemonės po-
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būdžio (dažniausiai laikini, kvalifikacijos nereikalaujantys darbai), beveik 
kas penktas dalyvis nurodė, kad dalyvaudamas priemonėje jis įgijo naujų 
žinių ir įgūdžių. Deja, visiškai arba iš dalies jas kitoje darbo vietoje galėtų 
pritaikyti tik mažiau nei pusė apklausos dalyvių (3.29 pav.).

Iš dalies 
14,9 %

Taip  
20,8 %

Ne 
64,3 %

3.29 pav. Galimybė taikyti įgytas žinias ir įgūdžius  
kitoje darbovietėje (proc .)

Vertindami dalyvavimą VUI projektuose apklausos dalyviai dažniau-
siai nurodė materialinę naudą (darbo užmokestį paminėjo 41 proc.), nau-
jas profesines žinias ir gebėjimus (40 proc.), užimtumą (30 proc.), gali-
mybę tobulinti jau turimas profesines žinias ir gebėjimus (17 proc.) arba 
įgyti darbo patirties (15  proc.) (3.30  pav.). Kas dešimtas respondentas 
pažymėjo, kad programa jam nesuteikė jokios naudos. Tarp „kitų“ atsa-
kymo variantų reikėtų paminėti papildomą laiką darbo stažui (3 asmenys) 
ir socialines garantijas (1 asmuo).
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3.30 pav. Dalyvavimo VUI priemonėje poveikio vertinimas  
(proc ., respondentai galėjo pasirinkti kelis atsakymo variantus)
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Daugiau nei pusė VUI projektų dalyvių teigė, kad šios priemonės 
metu įgytas žinias ir įgūdžius visiškai arba iš dalies galima pritaikyti kitoje 
darbovietėje. Apie 46 proc. apklausos dalyvių taip nemanė (3.31 pav.).

Iš dalies 
26,1 %

Taip  
68,2 %

Ne 
5,7 %

3.31 pav. Galimybė taikyti įgytas žinias ir įgūdžius  
kitoje darbovietėje (proc .)

Vertindami darbo vietų steigimo subsidijavimo priemonės teikiamos 
naudos aspektus apklausos dalyviai dažniausiai nurodydavo, kad ji su-
teikė jiems užimtumo galimybę (69  proc.), galimybę tobulinti turimas 
profesines žinias ir gebėjimus (38 proc.), pajamų šaltinį (31 proc.), taip 
pat padėjo įgyti naujų profesinių žinių ir gebėjimų (26 proc.) (3.32 pav.).
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3.32 pav. Dalyvavimo darbo vietų steigimo subsidijavimo  
priemonėje poveikio vertinimas (proc ., respondentai galėjo pasirinkti  

kelis atsakymo variantus)
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Aukštus darbo vietų steigimo subsidijavimo priemonės naudos verti-
nimus patvirtino ir tai, kad dauguma respondentų manė, kad priemonės 
metu įgytas žinias ir įgūdžius jie visiškai arba iš dalies galėtų pritaikyti 
kitoje darbo vietoje (atitinkamai 59,6 ir 29,3 proc.) (3.33 pav.).

Iš dalies 
29,3 %

Taip  
59,6 %

Ne 
11,1 %

3.33 pav. Galimybė taikyti įgytas žinias ir įgūdžius  
kitoje darbovietėje (proc .)

Vertindami savarankiško užimtumo rėmimo priemonės teikiamos nau-
dos aspektus apklausos dalyviai dažniausiai nurodydavo suteiktą finansinę 
paramą (46 proc.), užimtumo galimybę (44 proc.) (3.34 pav.). Akivaizdu, 
kad darbinė veikla priemonės dalyviams teikė psichologinį pasitenkinimą 
(daugiau kaip ketvirtadalis pažymėjo, kad pagerėjo savivertė, pasitikėjimas 
savimi). Įdomu pastebėti, kad savarankiška veikla suteikė pakankamai ga-
limybių tobulinti turimas profesines žinias ir ugdyti įgūdžius.
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3.34 pav. Dalyvavimo savarankiško užimtumo rėmimo priemonėje poveikio 
vertinimas (proc ., respondentai galėjo pasirinkti kelis atsakymo variantus)
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Vertinant savarankiško užimtumo priemonę būtina atsižvelgti į jos 
specifiką. Vienas iš svarbiausių teigiamo priemonės poveikio veiksnių 
yra papildomų naujų darbo vietų steigimas. Apklausos rezultatai rodo, 
kad asmenys, pasinaudodami priemonės teikiamomis galimybėmis, įstei-
gę įmones priimdavo į darbą kitus darbo neturinčius asmenis. Iš penkių 
įmones įsteigusių apklaustų priemonės dalyvių po 1 darbuotoją į darbą 
priėmė du respondentai; po 2 darbuotojus – 2 respondentai; 3 darbuoto-
jus – 1 respondentas.

Ko gero, savarankiško užimtumo rėmimo priemonės metu įgaunamos 
žinios ir įgūdžiai yra universaliausi – didžioji dauguma mano, kad juos 
galima pritaikyti kitoje darbovietėje (71,8 proc. visiškai tam pritaria, dar 
21,2 proc. pritaria iš dalies) (3.35 pav.). 

Iš dalies 
21,2 %

Taip  
71,7 %

Ne 
7,1 %

3.35 pav. Galimybė taikyti įgytas žinias ir įgūdžius kitoje darbovietėje (proc .)

Vertindami dalyvavimo darbo rotacijos priemonėje aspektus apklau-
sos dalyviai dažniausiai nurodydavo, kad ji suteikė jiems užimtumo ga-
limybę (80  proc.). Kiti svarbiausi naudos aspektai  – naujos profesinės 
žinios ir gebėjimai (30,1  proc.), geresnės profesinės žinios ir įgūdžiai 
(23 proc.) (3.36 pav.). 

Dar vienas teigiamas darbo rotacijos naudos aspektas  – galimybė 
pritaikyti priemonės metu įgytas žinias ir įgūdžius kitoje darbo vie-
toje. Tą galėtų padaryti absoliuti dauguma priemonės tyrimo dalyvių 
(3.37 pav.). 

Priemonės dalyvių esamų darbinių įgūdžių ir profesinės kvalifikaci-
jos palaikymas krizės metu yra ypač svarbus norint išlaikyti kuo daugiau 
galinčių dalyvauti darbo rinkoje žmogiškųjų išteklių atėjus ekonominio 
pakilimo laikotarpiui. Ši nuostata parodo strateginį požiūrį į aktyvių prie-
monių svarbą.
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3.36 pav. Dalyvavimo darbo rotacijos priemonėje poveikio vertinimas  
(proc ., respondentai galėjo pasirinkti kelis atsakymo variantus)

Iš dalies 
31,6 %

Taip  
62,4 %

Ne 
6,1 %

3.37 pav. Galimybė taikyti įgytas žinias ir įgūdžius  
kitoje darbovietėje (proc .)

Apibendrinant subjektyvius dalyvavimo ADRP priemonėse teikia-
mos naudos vertinimus galima pastebėti, kad priemonių dalyviams ypač 
svarbu įsidarbinti ir gauti darbo užmokestį. Taigi, pagrindiniai priemo-
nių tikslai ir dalyvių lūkesčiai sutampa. Tačiau nagrinėjant skirtingoms 
bedarbių grupėms priklausančių respondentų atsakymus pastebima tam 
tikrų skirtumų. Pavyzdžiui, neįgalieji, kaip ir dauguma apklaustųjų, ypač 
išskyrė gaunamų pajamų svarbą. Pastebėta, kad vidutinį neįgalumo lygį 
turintiems asmenims psichologinė ir socialinė dalyvavimo priemonėje 
svarba yra daug stipresnė nei lengvesnę negalią (45–55 proc. darbingu-
mo lygis) turintiems darbo biržos klientams ir kitoms tikslinėms grupėms 
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priklausantiems asmenims. Daugiau negu trečdalis jų akcentavo pagerė-
jusį savęs vertinimą, geresnę nuotaiką. Galima taip pat daryti prielaidą, 
kad neįgaliųjų labiau akcentuojama nematerialinė profesinės veiklos nau-
da ir atitinkamas požiūris į darbą turi įtakos geriems šios tikslinės bedar-
bių grupės įsidarbinimo rezultatams. Be to, baigę dalyvauti priemonėje 
respondentai nematerialinę ADRP priemonių naudos pusę vertino labiau 
nei tie, kurie tyrimo metu dar dalyvavo priemonėse.

Pradedantieji darbo veiklą pagal įgytą specialybę ar profesiją  – tai 
vienintelė tikslinė grupė, kuriai gaunamas atlyginimas nėra svarbiausias 
veiksnys, apibrėžiantis dalyvavimo priemonėje naudą. Jiems svarbiausia – 
naujų profesinių gebėjimų įgijimas. Šį veiksnį išskyrė daugiau nei du treč-
daliai nagrinėjamai grupei priklausančių apklaustų asmenų. Taip pat pa-
gal įgytą specialybę darbinę veiklą pradedantys asmenys, kurių daugumą 
sudaro jauni žmonės, labiau nei kiti respondentai po dalyvavimo pro-
gramoje akcentavo įgytą pasitikėjimą dėl būsimos profesinės karjeros. Iš 
dalies tokie atsakymų pasiskirstymai rodo ypatingą minėtos apklaustųjų 
grupės susirūpinimą savo perspektyvomis darbo rinkoje prieš dalyvavimą 
priemonėse.

Teigiamą psichologinį priemonių poveikį (pagerėjo nuotaika) ypač 
jautė ilgalaikiai bedarbiai, tą patį pažymėjo ir vyresni nei 50 metų am-
žiaus respondentai. 

Be to, ADRP turėjo ypatingos socialinės naudos rizikos grupėms pri-
klausantiems asmenims. Šios grupės respondentus dalyvavimas priemo-
nėse dažniau nei kitų tikslinių grupių atstovus įkvėpė pozityviems gyve-
nimo pokyčiams. 

Pagerėjusius bendravimo įgūdžius ypač pastebėjo tėvai, auginantys 
vaikus. Toks atsakymas natūralus, nes šiai tikslinei grupei priklausantiems 
asmenims (paprastai moterims) gana ilgą laiką teko praleisti aplinkoje, 
kurioje bendravimas su kitais žmonėmis yra gana ribotas lyginant su už-
siimančiais aktyvia profesine veikla.

Nagrinėjant priemonės dalyvių jaučiamą poveikį taip pat pastebėta 
ryškesnių skirtumų tarp skirtingą išsilavinimą turinčių priemonių daly-
vių. Buvo minėta, kad labiau išsilavinę asmenys dažniau siekė tobulinti 
profesinius gebėjimus, jie taip pat labiau nei kiti apklausos dalyviai verti-
no būtent naujų ar nuodugnesnių profesinių žinių ir įgūdžių įgijimą prie-
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monių metu. Tuo tarpu teigiamą socialinį psichologinį priemonių efektą 
vienodai jautė bet kokį išsilavinimą turintys respondentai.

Kaip jau minėta, sunkumų darbo rinkoje patiriantys bedarbiai ADRP 
priemones labiausiai vertino už tai, kad jos suteikė galimybę dirbti ap-
mokamą darbą. Svarbu paminėti, kad dalyvavimas priemonėse turi po-
veikį ir jų šeimos / namų ūkio nariams. 2007 m. atlikto tyrimo duome-
nimis, daugiausia apklaustų ADRP priemonių dalyvių gyveno dviejų ar 
trijų asmenų namų ūkiuose (beveik 60  proc.), 15  proc.  – buvo vieniši 
asmenys (3.38 pav.). Palyginti daug priemonių dalyvių gyveno gausiose 
šeimose, kuriose buvo keturi ir daugiau asmenų (27 proc.), o vidutinis 
šeimos (namų ūkio) dydis siekė 2,8. Beveik trečdalis užimtumo rėmimo 
priemonių dalyvių gyveno šeimose, kuriose buvo nuolatinės priežiūros 
reikalaujančių vaikų ar neįgalių žmonių, kuriems reikalinga parama. Tai, 
žinoma, riboja ieškančių darbo asmenų galimybes sėkmingai konkuruoti 
darbo rinkoje. 

1 asmuo

14,9 %

4 ir daugiau 

asmenų 27,3 %

2–3 asmenys

57,8 %

3.38 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal šeimos  
(namų ūkio) dydį (proc .)

Tyrimo metu namų ūkiuose dirbančių asmenų skaičiaus vidurkis 
siekė 1,6. Daugumos jų šeimose dirbo vienas arba du asmenys. Apskai-
čiuota, kad užimtumo rėmimo programų dalyvių šeimose septyniems 
dirbantiesiems teko išlaikyti vidutiniškai penkis asmenis, o jeigu darbo 
biržos klientas neturėtų galimybės dalyvauti priemonėje, šis santykis 
būtų beveik 6:5.



192 3. AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ EFEKTYVUMAS.  
EMPIRINIAI VERTINIMAI

3.2.4. Galimybių įsidarbinti vertinimas 

ADRP priemonių tikslingumą rodo 2007 m. atlikto tyrimo duomenys 
(Okunevičiūtė Neverauskienė et al. 2007). Šiuo jau anksčiau plačiau pri-
statyto tyrimo metu buvo klausiama darbdavių nuomonės apie jų nuos-
tatas įdarbinti įmonėje vienos ar kitos darbo rinkoje remiamos grupės 
asmenis. Beveik kas antras darbdavys įdarbinant prioritetą būtų teikęs 
pradedantiems darbo veiklą pagal įgytą specialybę ar profesiją, kas tre-
čias – vyresniems kaip 50 metų darbingiems asmenims, apytikriai kas 
ketvirtas – nėščioms moterims, motinoms arba tėvams, auginantiems 
vaikus iki 8 metų arba neįgalius vaikus iki 18 metų (3.39  pav.). Kiti 
atsakymų variantai buvo gerokai retesni. Pažymėtina, kad darbdaviai 
nenoriai būtų įdarbinę socialinės rizikos grupės asmenis (tik 1,2 proc. 
apklaustųjų šios probleminės tikslinės grupės atstovus įdarbintų pir-
miausia). 50 proc. nurodžiusiųjų „kita“ būtų įdarbinę tikrai norinčius 
dirbti (nesvarbu, kuriai grupei priklausančius), 35 proc. – turinčius dar-
bo patirties asmenis.
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Kita

Be dalyvavimo priemonėje nenorėčiau įdarbinti nei
vienai iš nurodytų grupių priklausančių asmenų

Nežinau

Socialinės rizikos grupės

Nėščios moterys, motina arba tėvas, auginantis vaiką iki
8 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų

Vyresni kaip 50 metų darbingi asmenys

Ilgalaikiai bedarbiai

Pradedantys darbo veiklą pagal įgytą specialybę ar
profesiją

Neįgalieji

3.39 pav. Respondentų atsakymų į klausimą: „Jeigu nedalyvautumėte 
priemonėje, kokioms grupėms priklausančius asmenis esant būtinumui 

įdarbintumėte savo įmonėje pirmiausia?“ pasiskirstymas (proc .) 
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Tyrimas parodė, kad daugiausia darbdavių mano, kad priemonės da-
lyvių galimybės savarankiškai susirasti darbą, jeigu jie nedalyvautų prie-
monėje, būtų mažesnės. Tai dažniausias darbdavių paminėtas pozityvus 
kriterijus, kurį galima laikyti padėties vertinimo pagrindu vertinant ADRP 
priemonių tikslingumą. Jį pasirinko nuo 19 iki 44 proc. darbdavių, priklau-
somai nuo tikslinės bedarbių grupės (3.40 pav.). Netaikant šių priemonių, 
darbdavių nuomone, labiausiai sumažėtų neįgaliųjų įsidarbinimo galimy-
bės, kurie yra itin pažeidžiami darbo rinkoje, mažiausiai – pradedančiųjų 
darbo veiklą pagal įgytą specialybę ar profesiją. Antrasis pagal dydį yra 
neutralus atsakymų variantas „nežinau, neteko įdarbinti šiai grupei pri-
klausančio asmens“ kai kuriose tikslinėse grupėse netgi viršija atsakymą 
„labai sumažėtų“. Jį dažniausiai pasirinko darbdaviai, neturintys patirties 
įdarbinant atskirų tikslinių grupių bedarbius (ypač tai liečia socialinės ri-
zikos grupių asmenis). Kiti atsakymų variantai pasirinkti gerokai rečiau. 
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Socialinės rizikos grupės

Nėščios moterys, motina arba tėvas,
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Vyresni kaip 50 metų darbingi asmenys
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specialybę ar profesiją
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Labai sumažėtų
Nežymiai sumažėtų
Liktų tokios pačios

Padidėtų
Be priemonės kitų galimybių įsidarbinti neturi
Nežinau, neteko įdarbinti šiai grupei priklausančio asmens

3.40 pav. Respondentų atsakymų į klausimą: „Įvertinkite, kaip pasikeistų prie-
monės dalyvių galimybės savarankiškai susirasti darbą, jeigu jie nedalyvautų 

priemonėje“ pasiskirstymas (proc .)
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To paties ADRP priemonių efektyvumo tyrimo metu (2007 m.) vyku-
si teritorinių darbo biržos atstovų apklausa (N = 275) parodė įvairioms 
tikslinėms grupėms priklausančių priemonių dalyvių galimybių įsidar-
binti skirtumus. Vertinant respondentų atsakymus, kad nagrinėjamoms 
grupėms priklausantys asmenys faktiškai neturi galimybių savarankiškai 
įsitvirtinti darbo rinkoje arba be darbo biržos teikiamos pagalbos jų gali-
mybės įsidarbinti labai sumažėtų, galima teigti, jog sunkiausia yra neįga-
liųjų, kuriems nustatytas 20–40 procentų darbingumo lygis (iki 2005 m. 
liepos 1 d. I–II invalidumo grupė) arba vidutinis neįgalumo lygis, padėtis. 

3.7 lentelėje išdėstytos visos tikslinės grupės pagal sunkumo savaran-
kiškai įsitvirtinti darbo rinkoje laipsnį.

Remiantis teritorinių darbo biržų atstovų apklausos duomenimis, iš 
visų aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse galinčių dalyvauti tiksli-
nių grupių atstovų sunkiausiai savarankiškai įsidarbinti būtų asmenims, 
priklausantiems nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikian-
čių medžiagų, grįžusiems po psichologinės socialinės ir (ar) profesinės 
reabilitacijos, neįgaliesiems ir asmenims, baigusiems profesinės reabili-
tacijos priemones, taip pat rizikos grupėms priklausantiems asmenims 
(grįžusiems iš laisvės atėmimo vietų, kurių laisvės atėmimo laikotarpis 
buvo ilgesnis kaip 6 mėnesiai, ir prekybos žmonėmis aukoms, kuriems 
buvo taikomos psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos 
priemonės). 

Apklaustųjų nuomone, geriausius šansus susirasti darbą nedalyvaujant 
ADRP priemonėse turi asmenys, pradedantys darbo veiklą pagal įgytą 
specialybę ar profesiją, ir nėščios moterys ar tėvai, auginantys vaikus.

Taigi ADRP priemonių dalyviai, pasižymintys tam tikromis charak-
teristikomis, turi kliūčių integruojantis į darbo rinką. 2007  m. atliktos 
apklausos metu (Okunevičiūtė Neverauskienė et al. 2007) skirtingų be-
darbių tikslinių grupių atstovų teirautasi, kaip pasikeistų jų galimybės 
savarankiškai susirasti darbą, jeigu jie nedalyvautų ADRP priemonėse. 
Beveik pusė respondentų manė, kad jų galimybės labai sumažėtų, o net 
13 proc. buvo tos nuomonės, kad be dalyvavimo priemonėse jie kitų ga-
limybių dalyvauti darbo rinkoje neturėtų (3.41 pav.). Ketvirtadalis pažy-
mėjo, kad jų galimybės šiek tiek sumažėtų. 
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3.7 lentelė. Bedarbiai pagal galimybę savarankiškai įsitvirtinti darbo rinkoje

Tikslinės grupės

Faktiškai neturi 
galimybių 

savarankiškai 
įsitvirtinti darbo 

rinkoje (proc. 
nuo atsakiusiųjų į 

klausimą)

Galimybės 
įsidarbinti 

gerokai 
sumažėtų
(proc. nuo 

atsakiusiųjų į 
klausimą)

Neįgalieji, kuriems nustatytas 20–40 pro-
centų darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 
1 d. I–II invalidumo grupė), arba vidutinis 
neįgalumo lygis

18,8 36,0

Baigusieji profesinės reabilitacijos progra-
mas 13,5 33,7

Neįgalieji, kuriems nustatytas 45–55 pro-
centų darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 
1 d. III invalidumo grupė), arba lengvas ne-
įgalumo lygis

6,6 38,3

Grįžusieji iš laisvės atėmimo vietų, kurių 
laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis 
kaip 6 mėnesiai

14,3 27,4

Ilgalaikiai bedarbiai 3,2 37,3
Vyresni kaip 50 metų darbingi asmenys 4,4 34,1
Prekybos žmonėmis aukos, baigusios psi-
chologinės socialinės ir (ar) profesinės rea-
bilitacijos programas

17,8 17,8

Asmenys, priklausomi nuo narkotinių, psi-
chotropinių ir kitų psichiką veikiančių me-
džiagų, baigę psichologinės socialinės ir (ar) 
profesinės reabilitacijos programas

24,9 16,7

Iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje 
nedirbusieji 2 ir daugiau metų 2,4 25,8

Pradedantieji darbo veiklą pagal įgytą spe-
cialybę ar profesiją 1,2 19,0

Nėščios moterys, šeimos pasirinkimu vaiko 
motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko glo-
bėjas, rūpintojas, faktiškai auginantis vaiką 
iki 8 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų (iki 
2005 m. liepos 1 d. pripažintą vaiku invalidu)

2,0 15,8
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Padidėtų

0,3 %
Nežinau

0,5 %

Liktų tokios pačios

13,3 %

Nežymiai sumažėtų

25,6 %

Be dalyvavimo 
priemonėje kitų 

galimybių 
įsidarbinti neturiu

13,2 %

Labai sumažėtų

47,1 %

3.41 pav. Galimybės įsidarbinti nedalyvaujant ADRP priemonėse  
(dalyvių nuomonė, proc .)

Gauti atsakymai pirmiausia rodo apklaustų darbo biržos klientų ne-
pasitikėjimą savimi ir galimybėmis darbo rinkoje. Taip pat galima nu-
manyti, kad tokie atsakymai buvo ankstesnės nesėkmingos darbo paieš-
kos patirties atspindys. Tačiau reikia pažymėti ir tai, kad daugiau negu 
trečdalio apklaustųjų dalyvavimas ADRP priemonėse, jų pačių manymu, 
nepaveiktų arba beveik neturėtų įtakos įsidarbinimo galimybėms. 

Lyginant skirtingo išsilavinimo asmenų atsakymus pastebėtas ryškus 
skirtumas tarp žemesnį ir aukštesnį išsilavinimą turinčių asmenų – penk-
tadalis aukštąjį išsilavinimą turinčių apklaustųjų manė, kad jų galimybės 
įsitvirtinti darbo rinkoje liktų tokios pačios kaip ir dalyvaujant ADRP 
priemonėse. Tačiau beveik pusei (46 proc.) pagrindinį ir žemesnį išsila-
vinimą turinčių asmenų dalyvavimas darbo biržos organizuojamose prie-
monėse, jų pačių vertinimu, yra vienintelė galimybė įsidarbinti. 

Optimistiškiausiai savo padėtį darbo rinkoje vertino šeimos pasirin-
kimu vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas, 
faktiškai auginantis vaiką iki 8 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų (iki 
2005 m. liepos 1 d. pripažintą vaiku invalidu); 39 proc. iš jų manė, kad jei-
gu nebūtų galimybės dalyvauti priemonėje, galimybės įsidarbinti sumažė-
tų nedaug. Priminsime, kad panašiai ADRP dalyvių galimybes įsitvirtinti 
darbo rinkoje papildomai neremiant vertino ir darbdaviai.
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Apibendrinę ADRP priemonių dalyvių, darbdavių ir priemonių įgy-
vendinimą koordinuojančių teritorinių darbo biržų atstovų atsakymus, 
matome, kad nepalankiausiai vertinamos neįgaliųjų galimybės savaran-
kiškai konkuruoti darbo rinkoje. 

Atliktas tyrimas parodė, kad neįgalieji, kurių tikimybė įsitvirtinti darbo 
rinkoje nedalyvaujant ADRP priemonėse buvo vertinama prasčiausiai, pa-
lyginti su kitų tikslinių grupių atstovais, įsidarbino geriausiai (3.8 lentelė). 

3.8 lentelė. Tikslinių bedarbių grupių įsidarbinimo galimybių vertinimas ir 
įsidarbinimas po priemonių baigimo

Tikslinė grupė

Tikslinių bedarbių 
grupių įsidarbini-
mas po priemonių 

(2007 m. tyrimo duo-
menimis, proc. nuo 
priemones baigusių 
tikslinei grupei pri-
klausančių asmenų)
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Neįgalieji 

79 (20–40 proc. 
darbingumo lygis)
67,6 (45–55 proc. 
darbingumo lygis)

Vyresni kaip 50 metų darbingi asmenys 45,7
Ilgalaikiai bedarbiai 45,4
Rizikos grupių asmenys 70
Pradedantys darbo veiklą pagal įgytą 
specialybę ar profesiją 83

Nėščios moterys, šeimos pasirinkimu vaiko 
motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko 
globėjas, rūpintojas, faktiškai auginantis vaiką 
iki 8 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų (iki 
2005 m. liepos 1 d. pripažintą vaiku invalidu)

65

Geriau pavyksta įsidarbinti tik pradedantiems darbo veiklą pagal įgy-
tą specialybę ar profesiją asmenims, kurių daugumą sudaro jaunimas. 
Viena vertus, darbe nagrinėjamos ADRP priemonės leidžia įsidarbinti 
asmenims, kurių užimtumo galimybės yra ribotos (ypač neįgaliesiems ir 
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rizikos grupėms priklausantiems asmenims). Kita vertus, tos pačios į pa-
žeidžiamų bedarbių grupes orientuotos priemonės turi mažesnį teigiamą 
poveikį ilgalaikiams ir vyresnio amžiaus bedarbiams. Be to, ne visiems 
asmenims, kurie priskiriami prie sunkumų darbo rinkoje turinčių tiksli-
nės grupės, ADRP priemonės yra reikalingos. 13 proc. apklaustų bedarbių 
teigė, kad jų galimybės įsidarbinti nedalyvaujant ADRP priemonėse liktų 
tokios pačios, o 26 proc. nurodė, kad galimybės sumažėtų nereikšmingai. 
Tai, kad nemaža dalis ADRP priemonių dalyvių buvo pajėgūs konkuruoti 
atviroje darbo rinkoje, rodė ir faktas, kad po priemonių baigimo nemaža 
dalis jų įsidarbino kitoje darbovietėje, negu vyko priemonė.

2010 m. atliktu tyrimu (Okunevičiūtė Neverauskienė et al. 2010) taip 
pat buvo siekiama sužinoti pačių ADRP dalyvių nuomonę apie perspekty-
vas darbo rinkoje nesant galimybei dalyvauti priemonėse. Buvo gauti šie 
rezultatai: beveik du iš trijų įdarbinimo subsidijuojant priemonę baigu-
sių asmenų vienareikšmiškai atsakė, kad tokios galimybės neturėtų. Dar 
28 proc. nurodė, kad priemonės jiems leido greičiau susirasti darbą, tik 
kas dešimtas apklaustasis manė, kad priemonė neturėtų įtakos jo situacijai 
ir perspektyvoms darbo rinkoje (3.42 pav.).

Labiausiai savo galimybes darbo rinkoje nuvertino kaimo ir miestelių 
gyventojai, vyresni kaip 50 m. amžiaus asmenys, žemą kvalifikaciją arba 
jos neturintys priemonės dalyviai.

Taip, pavyktų įsidarbinti  
10,3 %

Taip, tačiau ilgiau 
ieškočiau darbo 
27,9 %

Ne, nepavyktų 
61,8 %

3.42 pav. Galimybės įsidarbinti nedalyvaujant įdarbinimo subsidijuojant 
priemonėje (proc ., N = 68)

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėje dalyvavę asmenys dažniau-
siai atsakė, kad be ADRP įsidarbinti jiems nepavyktų (39 proc.). Kas tre-
čias iš jų pažymėjo, kad, jei būtų nedalyvavę priemonėje, jie ilgiau ieškotų 
darbo (3.43 pav.). Taigi, apskritai profesinis mokymas vertinamas kaip 
būtina priemonė įsidarbinti arba greičiau susirasti darbą. Įdomu pastebė-
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ti, kad nepaisant žemo savo galimybių darbo rinkoje vertinimo (dažniau 
pasirenkant atsakymą „ne, nepavyktų“), moterims po priemonės baigimo 
įsidarbinti pavykdavo greičiau nei vyrams. 

Taip, pavyktų 
įsidarbinti  
27,4 %

Taip, tačiau ilgiau 
ieškočiau darbo 
33,9 %

Ne, nepavyktų 
38,7 %

3.43 pav. Galimybės įsidarbinti nedalyvaujant darbo įgūdžių įgijimo  
rėmimo priemonėje (proc ., N = 64)

Beveik pusė po viešųjų darbų priemonės baigimo įsidarbinusių apklaus-
tų asmenų vienareikšmiškai atsakė, kad galimybės įsitvirtinti darbo rinkoje 
be šios programos neturėtų (46 proc.). Dar 18 proc. sakė, kad darbo jie ieš-
kotų ilgiau. Tačiau daugiau nei trečdalis manė, kad viešųjų darbų priemonė 
nedarytų jokios įtakos jų perspektyvoms darbo rinkoje (3.44 pav.). Tokie 
atsakymai rodo, kad viešųjų darbų priemonė dažniausiai padeda sunkiai į 
darbo rinką integruojamiems asmenims, kurių dalis yra nuolatiniai išmokų 
gavėjai. Iš dalies šį spėjimą patvirtina kai kurie atsakymai į klausimą apie 
viešųjų darbų teikiamą naudą. Dalis „kitą“ atsakymo variantą pasirinkusių 
asmenų prisipažino, kad dalyvavimas viešuosiuose darbuose suteikia gali-
mybę gauti socialinę pašalpą (tokį atsakymą pateikė 3 asmenys).

       

Taip, pavyktų įsidarbinti  
35,7 %

Taip, tačiau ilgiau 
ieškočiau darbo 
17,9 %

Ne, nepavyktų 
46,4 %

3.44 pav. Galimybės įsidarbinti nedalyvaujant viešųjų darbų priemonėje 
apklausos rezultatai (proc ., N = 30)
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Beveik pusė apklaustų asmenų, įsidarbinusių po VUI priemonės, į 
klausimą, ar pavyktų įsidarbinti, jeigu nebūtų dalyvavę VUI projektuose, 
dažniausiai atsakė, kad pavyktų (48,3 proc.). Beveik kas trečias jų nuro-
dė, kad nedalyvaudami priemonėje jie ilgiau ieškotų darbo (3.45 pav.). 
Taigi, galima teigti, kad VUI dalyviai jaučiasi pakankamai savarankiški 
spręsdami dalyvavimo darbo rinkoje klausimus. Tačiau skirtingai nuo 
kitų per tyrimą analizuotų priemonių, VUI projektų dalyvių įsidarbinimo 
rezultatai buvo prastesni, jie ne taip optimistiškai vertino įsidarbinimo 
galimybes. Vienas galimų šio neatitikimo interpretavimo variantų – dalies 
apklaustų asmenų dalyvavimas šešėlinėje darbo rinkoje. 

Taip, pavyktų įsidarbinti  
48,3 %

Taip, tačiau ilgiau 
ieškočiau darbo 
31,0 %

Ne, nepavyktų 
20,7 %

3.45 pav. Galimybės įsidarbinti nedalyvaujant VUI priemonėje  
(proc ., N = 35)

Darbo rotacijos priemonės dalyviai taip pat buvo nusiteikę optimis-
tiškai – kas trečias teigė, kad įsidarbinti pavyktų. Dar tiek pat nurodė, 
kad nedalyvaujant priemonėje jų darbo paieškos laikotarpis būtų ilgesnis 
(3.46 pav.).

            

Taip, pavyktų įsidarbinti  
35,8 %

Taip, tačiau ilgiau 
ieškočiau darbo 
35,8 %

Ne, nepavyktų 
28,4 %

3.46 pav. Galimybių įsidarbinti nedalyvaujant darbo rotacijos priemonėje 
apklausos rezultatai (proc ., N = 71)
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Apklausos duomenimis, už darbo rinkos borto, be abejo, liktų kiek 
daugiau nei šeši dešimtadaliai įdarbinimo subsidijuojant ir beveik pusė 
viešųjų darbų priemonės dalyvių. Jiems be darbo biržos pagalbos įsidar-
binti nepavyktų. Net kas antro darbo vietų subsidijavimo priemonės da-
lyvio nuomone, dėl dalyvavimo priemonėje pavyko paspartinti sėkmingą 
darbo vietų paiešką (3.47 pav.).
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3.47 pav. ADRP priemonių naudos pasiskirstymas, vertinant jų dalyvių 
įsidarbinimo galimybes padedant darbo biržai (proc .)

3.2.5. Organizacinės aktyvios darbo rinkos politikos priemonių 
įgyvendinimo sąlygos 

Autoriai, tyrinėjantys ADRP priemones ir jų įgyvendinimo efektyvumą, 
paprastai pabrėžia lėšų, skiriamų šioms priemonėms, ribotumą. Mūsų 
šalyje, kaip ir kitose Europos valstybėse, turinčių teisę ir norinčių daly-
vauti ADRP priemonėse asmenų skaičius paprastai lenkia siūlomų remia-
mų darbo vietų skaičių. Esant nepakankamiems ištekliams aštriau kyla 
jų paskirstymo klausimas. Lietuvoje įgyvendinamos ADRP priemonės 
vertinamos kaip pagalba ypatingų sunkumų darbo rinkoje patiriantiems 
asmenims. Užimtumo rėmimo požymius atitinkantys asmenys ilgą lai-
ką turėjo pirmenybę dalyvauti šiose priemonėse, o pastaraisiais metais 



202 3. AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ EFEKTYVUMAS.  
EMPIRINIAI VERTINIMAI

įvykus dideliems pokyčiams šalies ūkio ir darbo rinkos struktūroje ir kei-
čiantis bedarbių kontingentui dalyvavimo ADRP priemonėse sąlygos tapo 
griežtesnės, todėl įvairiose programose gali dalyvauti tik norminiuose do-
kumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantys (atitinkamus rėmimo 
požymius40 turintys) darbo biržų klientai.

Siekiant nustatyti, ar į ADRP priemones patenka asmenys, kuriems 
labiausiai reikalinga pagalba, per 2007 m. atliktą tyrimą teritorinių dar-
bo biržų darbuotojai, atsakingi už ADRP įgyvendinimą, buvo klausiami, 
kokiais kriterijais (be formaliai norminiuose dokumentuose nustatytų) 
jie vadovaujasi priimdami sprendimą dėl bedarbių dalyvavimo priemo-
nėse. 

Toliau pateikiama informacija apie kiekvieną tyrimo metu nagrinė-
tą priemonę ir joms būdingus nukreipimo kriterijus (prieš tai nustačius 
formalių reikalavimų atitikimą). Požymiai išdėstyti pagal apklaustų dar-

40 2009 m. redakcijos Užimtumo rėmimo įstatyme yra nustatytos šios darbo rinkoje papildomai re-
miamos grupės:

 1) darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis, arba sunkus 
neįgalumo lygis;

 2) darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis, arba viduti-
nis neįgalumo lygis;

 3) darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 45–55 procentų darbingumo lygis, arba lengvas 
neįgalumo lygis;

 4) rūpintiniai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kol jiems sukaks 25 metai;
 5) pirmą kartą pradedantieji darbo veiklą pagal įgytą kvalifikaciją;
 6) ilgalaikiai bedarbiai;
 7) vyresni kaip 50 metų darbingo amžiaus darbingi asmenys;
 8) nėščios moterys, vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas ir asmenys, 

faktiškai auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 2005 m. 
liepos 1 d. pripažintą vaiku invalidu), ir asmenys, prižiūrintys sergančius ar neįgaliuosius šeimos 
narius, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos sprendimu nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra;

 9) grįžę iš laisvės atėmimo vietų, kurių laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip 6 mėnesiai;
 10) iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje nedirbę 2 ir daugiau metų; 
 11) priklausomi nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigę psicho-

loginės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas;
 12) prekybos žmonėmis aukos, baigusios psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos 

programas;
 13) grįžę į Lietuvą nuolat gyventi politiniai kaliniai ir tremtiniai bei jų šeimų nariai (sutuoktinis, 

vaikai (įvaikiai) iki 18 metų);
 14) turintys teisę į papildomas užimtumo garantijas pagal Lietuvos Respublikos valstybės įmonės 

Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymą;
 15) darbingi asmenys iki 29 metų.
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bo biržų darbuotojų suteiktą reikšmę: nuo reikšmingiausio iki mažiausiai 
reikšmingo. Ypač išryškinti trys svarbiausi veiksniai, turintys įtakos kli-
entams dalyvauti darbo biržų organizuojamose priemonėse (3.9 lentelė).

3.9 lentelė. Siuntimo dalyvauti į aktyvios darbo rinkos politikos  
priemones kriterijai

Priemonės 
pavadinimas Požymiai

Įdarbinimas 
subsidijuo-
jant

1. Kliento rodoma iniciatyva / motyvacija
2. Kitų papildomų užimtumo rėmimo požymių turėjimas
3. Nedarbo trukmė
4. Nepilnamečių vaikų skaičius
5. Kliento reputacija (asmeninės charakteristikos)
6. Gyvenamoji vieta (atstumas nuo potencialios darbovietės)
7. Suaugusių nedirbančių (bedarbių) asmenų skaičius namų 

ūkyje
8. Dalyvavimas priemonėje (kitose priemonėse)
9. Kiti veiksniai, galintys padidinti asmenų socialinę atskirtį
10. Nedarbo draudimo išmokos gavimas

Darbo 
įgūdžių 
įgijimo 
rėmimas

1. Kliento rodoma iniciatyva / motyvacija
2. Nedarbo trukmė
3. Kitų papildomų užimtumo rėmimo požymių turėjimas
4. Kliento reputacija (asmeninės charakteristikos)
5. Nepilnamečių vaikų skaičius
6. Gyvenamoji vieta (atstumas nuo potencialios darbovietės)
7. Dalyvavimas priemonėje (kitose priemonėse)
8. Suaugusių nedirbančių (bedarbių) asmenų skaičius namų ūkyje
9. Nedarbo draudimo išmokos gavimas

Viešieji 
darbai

1. Nepilnamečių vaikų skaičius
2. Nedarbo trukmė
3. Gyvenamoji vieta (atstumas nuo potencialios darbovietės)
4. Kitų papildomų užimtumo rėmimo požymių turėjimas
5. Kliento rodoma iniciatyva / motyvacija
6. Suaugusių nedirbančių (bedarbių) asmenų skaičius namų ūkyje
7. Kliento reputacija (asmeninės charakteristikos)
8. Nedarbo draudimo išmokos gavimas
9. Kiti veiksniai, galintys padidinti asmenų socialinę atskirtį
10. Dalyvavimas priemonėje (kitose priemonėse)
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Priemonės 
pavadinimas Požymiai

Darbo vietų 
steigimo 
subsidijavi-
mas

1. Kliento rodoma iniciatyva / motyvacija
2. Kitų papildomų užimtumo rėmimo požymių turėjimas
3. Nedarbo trukmė
4. Kliento reputacija (asmeninės charakteristikos)
5. Nepilnamečių vaikų skaičius
6. Gyvenamoji vieta (atstumas nuo potencialios darbovietės)
7. Suaugusių nedirbančių (bedarbių) asmenų skaičius namų ūkyje
8. Dalyvavimas priemonėje (kitose priemonėse)
9. Kiti veiksniai, galintys padidinti asmenų socialinę atskirtį
10. Nedarbo draudimo išmokos gavimas

Darbo 
rotacija

1. Kliento rodoma iniciatyva / motyvacija
2. Nedarbo trukmė
3. Gyvenamoji vieta (atstumas nuo potencialios darbovietės)
4. Kliento reputacija (asmeninės charakteristikos)
5. Kitų papildomų užimtumo rėmimo požymių turėjimas
6. Nepilnamečių vaikų skaičius
7. Suaugusių nedirbančių (bedarbių) asmenų skaičius namų ūkyje
8. Dalyvavimas priemonėje (kitose priemonėse)
9. Nedarbo draudimo išmokos gavimas
10. Kiti veiksniai, galintys padidinti asmenų socialinę atskirtį

Savarankiš-
ko užimtu-
mo rėmimas

1. Kliento rodoma iniciatyva / motyvacija
2. Nedarbo trukmė
3. Kliento reputacija (asmeninės charakteristikos)
4. Kitų papildomų užimtumo rėmimo požymių turėjimas
5. Gyvenamoji vieta (atstumas nuo potencialios darbovietės)
6. Nepilnamečių vaikų skaičius
7. Dalyvavimas priemonėje (kitose priemonėse)
8. Suaugusių nedirbančių (bedarbių) asmenų skaičius namų ūkyje
9. Nedarbo draudimo išmokos gavimas
10. Kiti veiksniai, galintys padidinti asmenų socialinę atskirtį

Pateikti atsakymai gerai iliustruoja situaciją, kai įgyvendinant ADRP 
priemones pirmiausia orientuojamasi į aukštus dalyvių įsidarbinimo ro-
diklius. Spaudimas skirtingais būdais kelti įsidarbinusių po priemonių 
proporcijas kyla dėl skirtingų priežasčių. Viena vertus, tokia situacija yra 
paaiškinama siekiu didinti priemonės efektyvumą, pagrįstą nuostata, kad 

3.9 lentelės pabaiga
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investicijos į priemonių dalyvius turi atsipirkti, todėl kyla grėsmė prarasti 
dalį ADRP priemonėms skiriamo finansavimo dėl „nepatenkinamų“ įgy-
vendinimo rodiklių. Suprantama, kad motyvuoti, gerai užsirekomendavę 
asmenys turi geresnių galimybių įsitvirtinti ADRP siūlomoje darbo vietoje. 
Taip pat į darbdavio pageidavimus stengiasi atsiliepti darbo birža. Pavyz-
džiui, kelis kartus darbo biržos klientais nusivylęs darbdavys gali atsisa-
kyti bendradarbiauti su šia institucija, o tai ypač aktualu mažoms darbo 
biržoms, kuriose darbdavių, galinčių pasiūlyti savo įmonėje įgyvendinti 
ADRP priemones, skaičius, palyginti su didžiaisiais miestais, yra nedidelis. 

Tačiau, kita vertus, tokia padėtis gali užkirsti kelią dalyvauti užimtumo 
rėmimo priemonėse labiausiai nuskriaustiems darbo biržos klientams. 
Taigi ADRP priemonių įgyvendinimas nemaža dalimi nulemtas LDB 
darbo organizavimo ypatumų, o tai gali neigiamai paveikti dalį bedarbių, 
kuriems nesuteikta galimybės naudotis remiamo užimtumo priemonė-
mis. Kartu tokia situacija rodo, kad anksčiau aprašyti ADRP įgyvendini-
mo mechanizmai (darbdavių finansinis skatinimas ir asmenų gebėjimų 
prisitaikyti darbo rinkoje tobulinimas) gali neveikti. Galima išskirti tokius 
priemonių įgyvendinimą trukdančius veiksnius:

– priemonių įgyvendinimo organizacinės sąlygos;
– darbdavių suinteresuotumas naudotis ADRP priemonėmis;
– dalyvių charakteristikų nustatymas.
Prie priemonių įgyvendinimo organizacinių veiksnių galima priskirti 

jau minėtus neformalius bedarbių siuntimo į ADRP priemones kriterijus 
(kai dažniausiai pasirenkami motyvuoti asmenys). Būtina paminėti ir fi-
nansavimo sąlygas – priemonių įgyvendinimo tęstinumas didele dalimi 
priklauso nuo LDB projektinės veiklos (ESF finansavimo). Užimtumo 
fondo lėšos negali užtikrinti galimybės naudotis priemonėmis visiems 
to norintiems bedarbiams (ESF lėšos 2007–2009 m. sudarė daugiau kaip 
80 proc. remiamo užimtumo finansavimo). 

Darbdavių suinteresuotumui naudotis ADRP priemonėmis lemia-
mos reikšmės turi galimybė sumažinti įmonės ar organizacijos veiklos 
sąnaudas. Pagal 2007 m. atliktą ADRP priemonių efektyvumo vertinimo 
tyrimą, darbdavių apklausos duomenimis (Okunevičiūtė Neverauskie-
nė et al. 2007), pagrindinė priežastis, dėl kurios ADRP priemones įgy-
vendinančios įmonės ar įstaigos bendradarbiavo su LDB, buvo veiklos 
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sąnaudų mažinimas. 2006 m. darbdavių apklausa parodė (Okunevičiūtė 
Neverauskienė et al. 2006b), kad didelė dalis darbdavių, įgyvendinusių 
ADRP priemones, su LDB bendradarbiavo jau ilgą laiką, buvo nuolatiniai 
darbo biržos partneriai (75 proc.41). Neretai darbo biržos klientas būdavo 
įdarbinamas įmonėje tik ADRP priemonės įgyvendinimo laikotarpiu, o 
vėliau – atleidžiamas. Atleidus vieną priemonės dalyvį, jo vietą užimda-
vo kitas darbo biržos klientas ir t. t. Tokia situacija pirmiausia būdinga 
viešiesiems darbams, kai įmonės priima į darbą žemos kvalifikacijos arba 
nekvalifikuotus asmenis, dirbančius pagalbinius, ūkio, valymo ir pan. dar-
bus. Šiuo atveju pastebimi keli aspektai, neigiamai veikiantys priemonių 
dalyvių perspektyvas darbo rinkoje ir jų socialinę integraciją. Pirmiausia 
labai sumažėja galimybės įsidarbinti nuolatiniam darbui darbovietėje, ku-
rioje vyksta priemonė. Antra, dirbdami nekvalifikuotus darbus, asmenys 
praranda laiką, kurį jie galėtų skirti profesiniam tobulėjimui. Trečia, net 
ir tuo atveju, jeigu asmuo priimamas į darbą priemonei pasibaigus, jo 
padėtis, nepaisant dalyvavimo, dažnai nesikeičia (pvz., mokamas tas pats 
minimalus atlyginimas, ribotos profesinio tobulėjimo galimybės). Ketvir-
ta, tam tikra dalis darbdavių priemonių dalyviams neužtikrina tinkamų 
darbo sąlygų (kas penktas iš priemonės atsisakiusių dalyvių teigė, kad 
juos netenkino darbo sąlygos) (Okunevičiūtė Neverauskienė et al. 2007). 

Taip pat darbo biržų darbuotojai, įgyvendinantys ADRP priemones, 
nurodo, kad darbdavių suinteresuotumas įsitraukti į šių priemonių įgy-
vendinimą nėra didelis (Okunevičiūtė Neverauskienė et al. 2008d). Be 
biurokratinių kliūčių (dokumentų tvarkymas priimant į darbą darbo bir-
žos klientą), galima įžvelgti ir kitas silpnos darbdavių motyvacijos naudo-
tis ADRP priemonėmis priežastis. Pirma, neigiamos darbdavių nuostatos 
darbo biržos klientų atžvilgiu (netenkina siūlomos darbo jėgos kokybė). 
Antra, ieškantys darbo asmenys, kurie turi pakankamą kvalifikaciją ir pa-
klausią profesiją, nėra linkę kreiptis į darbo biržas. Kadangi darbdaviai, 
ieškantys aukštos kvalifikacijos specialistų arba retesnių profesijų atstovų, 
renkasi kitus darbuotojų paieškos būdus, negu kreipimasis į darbo biržą, 
todėl ir ADRP priemonės jų negali sudominti. 

41 2006 m. DSTI atliktos užimtumo rėmimo priemones įgyvendinančių darbdavių apklausos duome-
nimis. N = 1266.
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Jau minėta, kad vienas iš ADRP priemonių įgyvendinimo būdų yra 
asmenų gebėjimų prisitaikyti darbo rinkoje tobulinimas. Tačiau atsižvel-
giant į tam tikrus veiksnius galima teigti, kad šis mechanizmas ne visada 
veikia. Pirmiausia siekiant prisitaikyti darbo rinkoje norimus tobulinti 
asmens gebėjimus būtina nuodugniai įvertinti. Darbo biržoje nustatomas 
ieškančių darbo asmenų vadinamasis pasirengimas darbo rinkai, kurį nu-
sako išsilavinimas (profesinis pasirengimas) ir nedarbo trukmė iki regis-
tracijos biržoje. Tačiau įsidarbinimo galimybės, vertinamos atsižvelgiant 
į subjektyvias kiekvieno bedarbio charakteristikas, apima daug platesnį 
savybių rinkinį. Šiuolaikinėje darbo rinkoje labai vertingi tampa bendrieji 
gebėjimai, iš jų ir pasirengimas nuolat tobulinti kvalifikaciją, bendravimo, 
bendradarbiavimo įgūdžiai ir pan. Taip pat duomenų, surinktų apie kie-
kvieną potencialų ADRP priemonių dalyvį, nepakanka norint kryptingai 
planuoti pagalbos procesą, kaip grąžinti asmenį prie užimtumo. 

3.3. Profesinio mokymo priemonės vertinimo 
rezultatai

3.3.1. Profesinio mokymo priemonės vertinimo problematika

Bedarbių profesinis mokymas ir neformalusis švietimas yra viena iš svar-
bių priemonių, leidžiančių bedarbiams įgyti kvalifikaciją, kompetencijų ir 
pagerinti įsidarbinimo galimybes. Baigusių profesinio mokymo ir nefor-
maliojo švietimo programas asmenų apklausos yra svarbus informacijos 
šaltinis vertinant šiuos socialinę naudą apibūdinančius veiksnius: mo-
kymo metu suteiktą teorinį ir praktinį pasirengimą, profesinio mokymo 
priemonių poveikį asmeninėms ir profesinėms galimybėms, tarpusavio 
santykiams su aplinkiniais, gebėjimui įsidarbinti. Tačiau būtina atsižvelgti 
ir į platesnį profesinio mokymo priemonių poveikį socialiniams ir eko-
nominiams reiškiniams. Lietuvoje atlikti profesinio mokymo efektyvumo 
vertinimo tyrimai leidžia išskirti profesinio mokymo poveikio šalies dar-
bo rinkai ir ekonominiam bei socialiniam vystymuisi veiksnius.



208 3. AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ EFEKTYVUMAS.  
EMPIRINIAI VERTINIMAI

Bedarbių profesinio mokymo efektyvumo klausimas buvo ir išlieka 
aktualus. Ekonominio nuosmukio metu, senkant valstybės ištekliams, 
šis klausimas tapo ypač opus. Lietuvoje bedarbių ir įspėtų apie atleidimą 
iš darbo darbuotojų profesinio mokymo priemonės ir jų įgyvendinimas 
dažnai tampa tyrimų objektu. Šiame skyriuje pateikti 2005–2008 m. šalyje 
atliktų mokslinių tyrimų rezultatai. Plačiausiai išdėstyti Darbo ir sociali-
nių tyrimų instituto atlikti tyrimai: Profesinio mokymo naudos tyrimas, 
skelbiant įsidarbinimo po mokymo per 90 dienų rezultatus (2005); Bedar-
bių ir asmenų, įspėtų apie atleidimą, profesinio rengimo plėtra: mokymo 
paslaugų efektyvumo įvertinimas (2006); Bedarbių profesinio mokymo 
naudos tyrimas, įvertinant mokymo programų vykdymo efektyvumą bei 
praktinio mokymo kokybę (2006); Aktyvių darbo rinkos politikos prie-
monių efektyvumo tyrimas (2008); Neįgaliesiems taikomų aktyvių darbo 
rinkos politikos priemonių vertinimas ir pasiūlymųrengimas projekte 
įgyvendinamų priemonių efektyvumui didinti (2008). Taip pat trumpai 
pristatomi Socialinės politikos grupės atliktų tyrimų rezultatai: Bedarbių 
ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbuotojų profesinio mokymo atitikties 
darbdavių poreikiams nustatymas (2007); Bedarbių praktinio mokymo 
vertinimas (2008). 

Profesinio mokymo efektyvumo tyrimai, atlikti Lietuvoje, atskleidžia 
kompleksinį tyrėjų požiūrį į profesinio mokymo poveikį ekonominiams 
ir socialiniams procesams. Galima išskirti šiuos atliekant tyrimus vyrau-
jančius požiūrius į profesinio mokymo efektyvumą:

1) ekonominio efektyvumo vertinimas: atliekant sąnaudų ir naudos 
analizę, siekiama įrodyti investicijų į profesinio mokymo dalyvių 
žmogiškojo kapitalo stiprinimą; 

2) poveikio darbo rinkai vertinimas ne tik pabrėžiant darbo rinkos 
dalyvių prisitaikymą prie ekonominių pokyčių, bet ir nagrinėjant 
nedarbo mažinimo galimybes;

3) socialinio poveikio vertinimas apimant profesinio mokymo poveikio 
vertinimą šalies socialiniu ir ekonominiu bei asmens lygmeniu. 

Reikia paminėti, kad dauguma tyrimų buvo kompleksiniai, apimantys 
kelis naudos vertinimo kriterijus.
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3.3.2. Profesinio mokymo socialinis-ekonominis  
efektyvumas 

Nuodugniau išnagrinėjus profesinio mokymo rezultatus, pastebėtas ap-
čiuopiamas jo poveikis socialiniams procesams (tokiems kaip nedarbas, 
ypač ilgalaikis): mažinama pažeidžiamų gyventojų grupių (kaimo gyven-
tojų, jaunimo, nekvalifikuotų asmenų) socialinės atskirties rizika dalyva-
vimo darbo rinkoje atžvilgiu. Štai 2005 m. atliktas darbo rinkos profesi-
nio mokymo naudos tyrimas, skelbiant įsidarbinimo po mokymo per 90 
dienų rezultatus (Andriušaitienė et al. 2005) leido įvertinti darbo rinkos 
profesinio mokymo socialinę naudą analizuojant darbo rinkos aspektu 
ir nustatyti, kad profesinis mokymas yra veiksminga priemonė mažinant 
nedarbą, nes didina darbo jėgos konkurencingumą darbo rinkoje – pa-
deda įsidarbinti iki mokymo darbo neradusiems asmenims (po darbo 
rinkos profesinio mokymo per 90 dienų įsidarbino 64 proc. apklaustų-
jų). Taip pat tai veiksminga priemonė mažinant ilgalaikį nedarbą – net 
14,5 proc. po mokymo įsidarbinusių asmenų iki kursų buvo registruo-
ti darbo biržoje dvylika ir daugiau mėnesių. Remiantis to paties tyrimo 
duomenimis, nustatyta, kad profesinis mokymas mažina kaimo gyventojų 
nedarbą, didina užimtumą (16,9 proc. baigusių mokymą ir įsidarbinusių 
apklaustųjų gyveno kaime), mažina jaunimo nedarbą (16,6 proc. baigusių 
darbo rinkos profesinį mokymą ir įsidarbinusių apklaustųjų amžius buvo 
iki 24 metų), gerina darbo jėgos kvalifikacinę struktūrą.

Nagrinėjant profesinio mokymo teikiamą socialinę naudą, darbo jėgos 
kvalifikacijos tobulinimas svarbus tuo, kad jis suteikia galimybę įgyti kva-
lifikaciją iki tol jos neturėjusiems asmenims. 2005 m. atlikto tyrimo duo-
menimis, net 42,1 proc. (419 asmenų), baigusių mokymą ir įsidarbinusių, 
teigė turintys pradinį (arba neturėjo ir pradinio), pagrindinį bendrąjį ar 
vidurinį bendrąjį išsilavinimą, tačiau neturintys profesinės kvalifikacijos 
(Gruževskis et al. 2005). Suteikdamas galimybę tobulinti kvalifikaciją arba 
persikvalifikuoti, profesinis mokymas padidina galimybes įsitvirtinti dar-
bo rinkoje  – tai ypač svarbu padidėjus konkurencijai dėl laisvų darbo 
vietų. Tokiu būdu profesinis mokymas netiesiogiai prisideda prie nedarbo 
prevencijos. 



210 3. AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ EFEKTYVUMAS.  
EMPIRINIAI VERTINIMAI

Profesinio mokymo dalyvių apklausa, atlikta 2008 m. (Okunevičiūtė 
Neverauskienė et al 2008d), patvirtina ankščiau pateiktas nuostatas. Pa-
grindinis mokymo programų tikslas – baigus mokymo programą suteikti 
daugiau galimybių įsidarbinti. Šių galimybių pokyčių vertinimas buvo nu-
statytas išanalizavus atsakymus į klausimą: „Kaip, Jūsų nuomone, profesi-
nis mokymas pakeitė galimybes įsidarbinti?“ (3.10 lentelė).

3.10 lentelė. Profesinio mokymo įtaka galimybėms įsidarbinti (respondentai 
galėjo pasirinkti daugiau negu vieną atsakymo variantą)

Klausimas:
Kaip profesinis mokymas pakeitė  

galimybes įsidarbinti?
Skaičius 

% (nuo bendro 
apklaustųjų 
skaičiaus)

1. Manau, kad po mokymo greitai susirasiu 
tinkamą darbą pagal įgytą profesiją. 1679 35,5

2. Manau, kad įgyta profesija suteikė daugiau 
galimybių įsidarbinti, padidino galimybes 
konkuruoti darbo rinkoje. 

2829 59,8

3. Mokymas leido suprasti, kokią kitą profesiją 
norėčiau įgyti ir vėliau pagal ją dirbti. 1236 26,1

4. Profesinis mokymas neturės didesnės įtakos 
mano įsidarbinimo galimybėms. 638 13,5

5. Kita. 68 1,4
Iš viso 4733

Tarp atsakiusių „kita“:
% (tarp 

atsakiusių 
„kita“)

pradėsiu savo verslą; 23 33,8
baigęs profesinio mokymo programą, išsaugojau 
savo darbo vietą; 6 8,8

dar nesibaigė kursai; 8 11,8
atnaujinau / patobulinau turimas žinias; 10 14,7
dirbu pagal įgytą profesiją. 5 7,4
Iš viso 68

Taigi profesinio mokymo socialinis efektyvumo vertinimas apima įvai-
rius šalies ir asmens lygmens aspektus.
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Atsižvelgiant į šalyje atliktų tyrimų tikslus, ekonominio efektyvumo 
analizė buvo atliekama lyginant mokymo teikiamą naudą (pajamas) su 
profesinio mokymo įgyvendinimo sąnaudomis (organizuojant profesinį 
mokymą valstybės ir Užimtumo fondo lėšomis).

Tyrimų rezultatai parodė, kad investicijos į darbo rinkos profesinį 
mokymą yra viena iš efektyviausių investicijų sričių. 2005  m. jų meti-
nis ekonominis efektyvumas siekė 45 proc. (Andriušaitienė et al. 2005), 
2006  m.  – 49  proc. (Okunevičiūtė Neverauskienė et al. 2006c). Kitaip 
tariant, investavus 1 Lt į darbo rinkos profesinį mokymą, net ir tuo atveju, 
kai įsidarbinusiam bedarbiui mokamas tik minimalus atlyginimas, Vals-
tybės ir socialinio draudimo fondo biudžetai kiekvienais kitais metais 
turėtų gauti 0,45–0,49 Lt pajamų. Vadinasi, Valstybės ir socialinio drau-
dimo fondo biudžetai dėl darbo rinkos profesinio mokymo ne tik neturi 
nuostolių, bet laikui bėgant gauna ir papildomų pajamų.

3.3.3. Įsidarbinimo rezultatai baigus profesinio  
mokymo priemones 

Profesinio rengimo poveikio priemonės dalyvių užimtumui / įsidarbini-
mui įvertinimas, kaip ir tiriant kitų ADRP priemonių efektyvumo verti-
nimas, yra labai paplitęs. Analizuodami pokyčius darbo rinkoje, nagrinė-
jamų tyrimų autoriai pabrėžia, kad profesinis mokymas suteikia galimybę 
įgyti kvalifikaciją iki tol jos neturėjusiems asmenims, sudaro sąlygas ją 
kelti (arba persikvalifikuoti tiems, kurių kvalifikacija nepaklausi darbo 
rinkoje ir neužtikrina užimtumo) ir yra veiksminga priemonė mažinant 
tiek trumpalaikį, tiek ilgalaikį nedarbą.

Atskirų tyrimų duomenimis, skirtingais metais po profesinio moky-
mo baigimo (Šileika et al. 2005) įsidarbino nuo 45 iki 70,4 proc. (An-
driušaitienė et al. 2005) apklaustų asmenų. Daugiausia įsidarbino baigę 
viešbučio kambarinės (76,8 proc.), mūrininko ir tinkuotojo (76,4 proc.), 
metalų suvirintojo, pjaustytojo elektra ir dujomis (74,7 proc.) mokymo 
programas, mažiausiai – baigę verslo organizatoriaus (49,1 proc.), virėjo 
ir konditerio (50,0 proc.) mokymo programas asmenys (Gruževskis et al. 
2007a; Okunevičiūtė Neverauskienė et al. 2006a). Apie tris ketvirtadalius 
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įsidarbinusių asmenų rado darbą, susijusį su mokymo metu įgyta speci-
alybe. Todėl daroma išvada, kad profesinis mokymas labai padidina be-
darbių, ypač neturinčių profesinės kvalifikacijos, galimybes įsidarbinti.

2008 m. atliekant „Aktyvių darbo rinkos politikos priemonių efekty-
vumo tyrimą“42 taip pat buvo nagrinėjamos skirtingos profesinio moky-
mo programos ir jų įtaka bedarbių situacijai darbo rinkoje. Tyrimo metu 
buvo apklausti 4733 respondentai, dalyvavę skirtingose profesinio moky-
mo ir neformalaus švietimo programose. Kadangi profesinio mokymo ir 
neformalaus švietimo programų, kurias baigė apklausti asmenys, įvairovė 
gana didelė, siekiant neprarasti informacijos, panašios mokymo progra-
mos buvo sujungtos ir atlikta analizė pagal 13 profesinio mokymo progra-
mų grupių ir vieną (verslumo ugdymo) neformalaus švietimo mokymo 
programų grupę: administratorių (administracijos darbuotojo; viešbučio 
administratoriaus; įmonės darbo organizatoriaus), krautuvų vairuotojų 
(automobilinio krautuvo ir elektrinių krautuvų, vežimėlių vairuotojo, 
automobilinio krautuvo vairuotojo, elektrinių krautuvų ir vežimėlių vai-
ruotojo), floristo-gėlių pardavėjo, statybinių profesijų (mūrininko, mūri-
ninko ir tinkuotojo, tinkuotojo ir dažytojo, plytelių klojėjo, apdailininko, 
dažytojo), padavėjų, barmenų (barmeno, padavėjo, padavėjo ir barmeno), 
pardavėjų (pardavėjo, kasininko pardavėjo), kirpėjų (plataus profilio kir-
pėjo, plataus profilio kirpėjo ir manikiūrininko, dekoratyvinės kosmeti-
kos ir manikiūro, manikiūrininko), virėjų (virėjo, virėjo ir konditerio), 
buhalterinės apskaitos specialistų (kompiuterizuotos buhalterinės apskai-
tos, buhalterinės apskaitos įmonėse specialisto, buhalterio kvalifikacijos 
tobulinimo), kompiuterinės grafikos ir maketavimo (kompiuterinės gra-
fikos ir maketavimo, kompiuterinės grafikos, maketavimo, projektavimo, 
kompiuterio techninės priežiūros), automobilio vairuotojo (B, C, B ir C1, 
C ir D1, D, C ir E, C, E ir D kategorijų), kompiuterio vartotojo 7 modulių 
(Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimui (European computer driving 
licence (ECDL) gauti, kompiuterio vartotojo ECDL pradmenų pažymėji-
mui gauti, kompiuterio vartotojo  ir kompiuterinio raštingumo kursai), 

42 Vienas iš tyrimo tikslų buvo įvertinti profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo, kaip aktyvios 
užimtumo politikos priemonės, socialinį ir ekonominį efektyvumą, remiantis asmenų, baigusių 
profesinį mokymą, ir juos įdarbinusių darbdavių apklausų duomenimis.



2133. AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ EFEKTYVUMAS.  
EMPIRINIAI VERTINIMAI

verslumo ugdymo, kitas mokymo programas. Populiariausios mokymo 
programos  – kompiuterio vartotojo, verslumo ugdymo ir automobilio 
vairuotojo – jas baigusieji respondentai sudarė 60,8 proc. pagal bendrą 
respondentų skaičių.

Baigusiųjų profesinį mokymą įsidarbino 29 proc. Atsižvelgiant į tai, 
kad apklausa buvo atliekama iš karto pasibaigus mokymui, gauti įsidar-
binimo rezultatai buvo gana aukšti. Lietuvos darbo biržos duomenimis, 
vėliau stebint profesinio mokymo priemonių dalyvių situaciją darbo rin-
koje, tiriamuoju laikotarpiu įsidarbino apie 55 proc. baigusių mokymo 
programas asmenų (3.48 pav.).

Iš 1359 įsidarbinusių asmenų į klausimą: „Ar įsidarbinote pagal moky-
mo metu įgytą profesiją?“ atsakė 1186 respondentai. Iš jų pagal profesinio 
mokymo kursų metu įgytą profesiją įsidarbino 737 asmenys (62,1 proc.).

Nagrinėjant profesinio mokymo priemonės poveikį bedarbių situacijai 
darbo rinkoje būtina atsižvelgti į skirtingus rezultatus pabaigus skirtingas 
mokymo programas. 

Taip 
29,3 %

Ne
54,2 %

Apklausos metu 
buvau ką tik baigęs 

mokymus
4,6 %

Ruošiuosi išvažiuoti 
dirbti į užsienį 

4,0 %

Po kursų baigimo 
pradėjau mokytis 

toliau/planuoju toliau 
tęsti mokymą 

7,9 %

3.48 pav. Įsidarbinimas, baigus darbo rinkos profesinį mokymą  
(proc ., N = 4639)
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3.11 lentelė. Įsidarbinę ir neįsidarbinę respondentai pagal mokymo 
programų grupes

Mokymo programų grupės
Į 13 kl. 
atsakė

Neįsidarbino Įsidarbino
skaičius % skaičius % 

Administratorių mokymo 
programos 79 48 60,8 13 16,5

Krautuvų vairuotojų 
mokymo programos 45 21 46,7 18 40,0

Floristo-gėlių pardavėjo 
mokymo programa 126 56 44,4 56 44,4

Statybinių profesijų mokymo 
programos 183 82 44,8 72 39,3

Padavėjų, barmenų mokymo 
programos 72 37 51,4 23 31,9

Pardavėjų mokymo 
programos 240 100 41,7 112 46,7

Kirpėjų mokymo programos 158 67 42,4 42 26,6
Virėjų mokymo programos 203 108 53,2 72 35,5
Buhalterinės apskaitos 
specialistų mokymo 
programos

290 164 56,6 81 27,9

Kompiuterinės grafikos ir 
maketavimo specialistų 
mokymo programos 

61 31 50,8 11 18,0

Automobilio vairuotojo 
mokymo programa 400 197 49,3 124 31,0

Kompiuterio vartotojo 
mokymo programos 1837 1144 62,3 415 22,6

Verslumo ugdymo mokymo 
programos 602 298 49,5 191 31,7

Kitos mokymo programos 330 153 46,4 128 38,8
Iš viso 4626 2506 54,2 1358 29,4

Atlikto tyrimo duomenys rodo, kad apklausos metu po kursų baigimo 
pagal tiriamas programų grupes nebuvo įsidarbinę nuo 41,7 (pardavė-
jų programos) iki 60,8 proc. (administratorių programos) respondentų 
(3.11 lentelė). Didžiausias skaičius respondentų, kurie apklausos metu ne-
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buvo įsidarbinę, buvo baigusieji administratorių, kompiuterio vartotojo, 
buhalterinės apskaitos specialistų mokymo programas. 

Apskritai įsidarbinusių po mokymo programų baigimo skaičius ats-
kirose baigusių mokymo programas grupėse apklausos metu buvo gana 
didelis – baigusių floristo-gėlių pardavėjo programą grupėje įsidarbino 
44,4 proc., pardavėjų – 46,5 proc. Baigusių kitas programas responden-
tų grupėse įsidarbinusiųjų skaičiai buvo šiek tiek mažesni, o mažiausiai 
įsidarbino asmenų, baigusių administratorių (14,1 proc.) ir kompiuterio 
vartotojo (22,2 proc.) programas (3.49 pav.). 

14,1

35,3

44,4

37,3

31,9

46,5

25,5

35,5

27,4

34,4

30,8

22,2

31,2

33,9

28,7

53,8

72,2

55,4

77,8

82,6

88,4

42,9

91,7

83,9

45,4
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32,8

32,5

81,2

54,3
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Krautuvų vairuotojų programos 

Floristo-gėlių pardavėjo mokymo programa

Statybinių profesijų mokymo programos

Padavėjų, barmenų mokymo programos

Pardavėjų mokymo programos

Kirpėjų mokymo programos

Virėjų mokymo programos

Buhalterinės apskaitos specialistų mokymo programos
Kompiuterinės grafikos ir maketavimo mokymo

programos
Automobilio vairuotojo mokymo programa

Kompiuterio vartotojo mokymo programos

Verslumo ugdymo mokymo programos

Kitos mokymo programos

Viso

Įsidarbinusių dalis bendrame baigusiųjų programą skaičiuje

Įsidarbinusių pagal profesiją dalis bendrame įsidarbinusiųjų skaičiuje

%

3.49 pav. Įsidarbinę respondentai pagal kiekvieną programų grupę, iš jų – 
įsidarbinę pagal įgytą profesiją (proc .)

Bedarbių profesinio mokymo rezultatų analizė parodė, kad ilgalai-
kių bedarbių grupė yra labai pažeidžiama reintegracijos į darbo rinką 
atžvilgiu. Kaip ir įgyvendinant ADRP priemone, ilgiau nei metus nedirbę 
asmenys patyrė didžiausių sunkumų įsidarbinant. Po profesinio moky-
mo 2008 m. atlikto tyrimo duomenimis, daugiausia įsidarbino jaunimo 
iki 25 m. amžiaus grupei priklausančių asmenų. Tai patvirtina anksčiau 
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išsakytas nuostatas dėl svarbiausių įsidarbinimą lemiančių veiksnių – am-
žius turi didelę įtaką prognozuojant bedarbių įsidarbinimo galimybes. 
Įdomu pastebėti, kad jaunimas yra aktyviausias ieškant darbo, taip pat 
šiai grupei priklausantys bedarbiai, apklausos duomenimis, darbo paieška 
užsiima savarankiškai, be darbo biržos pagalbos. 3.12 lentelėje pateik-
ta informacija rodo, kad neįsidarbinę po profesinio mokymo asmenys 
iš karto po priemonės baigimo išliko gana aktyvūs – pradėjo mokytis ar 
planavo mokytis toliau, taip pat kai kurie išvyko dirbti į užsienį.

3.12 lentelė. Įsidarbinusių ir neįsidarbinusių respondentų pasiskirstymas 
pagal tikslines grupes (proc .)

Klausimas: ar baigęs (-usi) profesinį 
mokymą įsidarbinote?

Tikslinės grupės:
jaunimas 
iki 25 m. 
amžiaus

moterys ilgalaikiai
bedarbiai

% % %
1. Taip 32,4 27,5 25,3
2. Ne 45,2 55,2 60,9
3. Po kursų baigimo pradėjau mokytis 
toliau / planuoju toliau tęsti mokymą 9,9 8,7 6,5

4. Apklausos metu buvau ką tik baigęs 
mokymus 6,4 5,0 3,3

5. Ruošiuosi išvažiuoti dirbti į užsienį 6,1 3,6 4,0
Iš viso 100,0 100,0 100,0

Naujausi 2010 m. tyrimo duomenys rodo, kad ekonominis nuosmukis 
turėjo įtakos įsidarbinimo baigus profesinį mokymą rezultatams (Okune-
vičiūtė Neverauskienė et al. 2010c). Priemonei pasibaigus stebint 12 mė-
nesių laikotarpį iš viso įsidarbinti pavyko 56,4 proc. profesinio mokymo 
priemonių dalyvių. Du iš penkių įsidarbinusių asmenų darbą susirado iš 
karto baigę priemonę ir dirba iki apklausos atlikimo laikotarpio (t. y. jau 
ilgiau nei metus).

Matyti, kad 33,7 proc., arba 34 respondentai, darbą susirado greitai – 
nepraėjus 3 mėnesiams po priemonės baigimo (2009 m. pirmajame ket-
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virtyje), t. y. būtent tuo laikotarpiu, kai bedarbių skaičius šalyje augo ypač 
sparčiai. Vėliau, praėjus 3 mėnesiams ir daugiau, įsidarbinusiųjų skaičius 
mažėjo. Štai po 90 dienų, bet nepraėjus pusei metų po priemonės baigimo 
įsidarbinti pavyko 11 asmenų, laikotarpiu nuo pusės metų iki 270 dienų – 
8 asmenims, o nuo devynių mėnesių iki metų – 4 asmenims. Pastebima 
tendencija, kad praėjus ilgesniam laikui po priemonės baigimo susiduria-
ma su didesniais sunkumais ieškant darbo. Atsižvelgiant į 2009 m. grės-
mingai didėjusį nedarbą, ši tendencija šalies darbo rinkoje paaiškinama 
objektyviomis kliūtimis (3.50 pav.).

14

12

10

8

6

4

2

0

Bendras Moterų Vyrų Jaunimo

Bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų
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 01            01

3.50 pav. Bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų  
(Lietuvos darbo biržos duomenimis)

Nepaisant gana aukštų įsidarbinimo rezultatų po priemonės baigimo, 
43,6 proc. apklaustųjų nedirbo pasibaigus profesiniam mokymui. Dauguma 
jų iš naujo užsiregistravo darbo biržoje (keturi iš penkių, arba 37 asmenys) 
ir jų registracija tęsėsi nepertraukiamai arba su pertraukomis (3.51 pav.). 

Verta paminėti atvejus, kai po priemonės baigimo asmenys pradėjo 
dalyvauti kitose ADRP priemonėse (tokių buvo 11,9  proc.), mokytis43 
(3 proc.) arba pasitraukė iš darbo rinkos dėl pablogėjusios sveikatos (ne-
įgalumo) (5 proc.). 

Įsidarbinti po priemonės šiek tiek geriau sekėsi aukštąjį ir aukštesnįjį 
išsilavinimą turintiems asmenims.

43 Nurodyti atvejai, kai asmenys mokosi ne per darbo biržos sistemą finansuojamuose kursuose.
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Nedirbo visą laikotarpį

43,6 %

Įsidarbino

56,4 %

3.51 pav. Respondentai pagal situaciją darbo rinkoje priemonei pasibaigus 
(proc ., N = 101)

Džiugina faktas, kad priemonei pasibaigus dauguma respondentų, ku-
riems pavyko įsidarbinti, pasirašė neterminuotą darbo sutartį (3 iš 4, arba 41 
apklaustas asmuo). Pasirašiusių terminuotą darbo sutartį asmenų atsakymai 
liudija, kad populiariausias nustatomas darbo sutarties laikotarpis yra 3 mėn. 
ir mažiau. Tokios sutartys buvo sudarytos su dviem iš trijų terminuotą sutar-
tį pasirašiusių respondentų. Du asmenys, baigę profesinio mokymo kursus, 
darbo vietą susikūrė patys (dirbo pagal verslo liudijimą). Beje, savo verslą 
pradėti išdrįso jauni iki 30 m. amžiaus gyvenantys mieste vyrai.

3.3.4. Teorinio ir praktinio pasirengimo vertinimas 

Pagrindinis profesinio mokymo priemonės tikslas – padėti asmeniui įgyti 
kvalifikaciją ar ją tobulinti. Profesinio mokymo paslaugos skirtos padėti as-
meniui įgyti kvalifikaciją ir kompetencijas, atitinkančias šiuolaikinį mokslo, 
technologijos, ekonomikos ir kultūros lygį, padedančias jam įsitvirtinti ir 
konkuruoti kintančioje darbo rinkoje, laiduojančias šalies ūkio pažangą, 
konkurencingumą tarptautinėje rinkoje ir darnų vystymąsi; sudaryti sąly-
gas įvairių poreikių ir gebėjimų asmenims mokytis visą gyvenimą, tobulinti 
ir keisti kvalifikacijas; užtikrinti profesinio mokymo prieinamumą ir ko-
kybę; užtikrinti kvalifikacijų atitiktį šalies ūkio poreikiams, kompetencijų 
vertinimo, kvalifikacijų suteikimo ir pripažinimo objektyvumą; užtikrinti 
profesinio orientavimo sistemos veiksmingą funkcionavimą.44

44 Profesinio mokymo įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., Nr. 43-1627)
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Teorinio ir praktinio pasirengimo vertinimas padeda nustatyti profe-
sinio mokymo programų atitiktį tiek darbdavio, tiek asmens poreikiams 
ir užtikrinti geresnį darbo jėgos pasiūlos ir paklausos balansą. 2008 m. 
atlikto ADRP priemonių vertinimo tyrimo metu profesinio mokymo pro-
gramos45 buvo analizuojamos pagal suteiktą teorinį ir praktinį pasiren-
gimą. Bendrieji rezultatai rodo, kad teorinis pasirengimas daugumos ap-
klaustų profesinio mokymo kursų dalyvių vertinamas kaip pakankamas. 
Apskritai teorinį pasirengimą, profesines technines, duomenų tvarkymo, 
apdorojimo, darbų saugos žinias kaip pakankamas darbui vertina nuo 
64,6 iki 78,0 proc. respondentų (3.13 lentelė).

3.13 lentelė. Respondentų, nurodžiusių, kad bendro teorinio pasirengimo 
dirbti pagal profesiją pakanka, skaičius (proc .) pagal visą grupę (respondentai 
vertino kiekvieną atsakymo variantą)

Klausimas: ar pakanka teorinio  
pasirengimo dirbant pagal įgytą profesiją? Skaičius 

% (nuo bendro 
apklaustųjų 
skaičiaus)

1. Bendro teorinio pasirengimo, įgytų teorinių 
žinių. 3694 78,0

2. Profesinių techninių žinių. 3230 68,2
3. Duomenų tvarkymo, apdorojimo žinių. 3058 64,6
4. Darbų saugos žinių. 3482 73,6

45 Primename, kad tyrimo metu buvo nagrinėjamos šios profesinio mokymo programų grupės: 
administratorių (administracijos darbuotojo; viešbučio administratoriaus; įmonės darbo organiza-
toriaus), krautuvų vairuotojų (automobilinio krautuvo ir elektrinių krautuvų, vežimėlių vairuotojo, 
automobilinio krautuvo vairuotojo, elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojo), floristo-gėlių par-
davėjo, statybinių profesijų (mūrininko, mūrininko ir tinkuotojo, tinkuotojo ir dažytojo, plytelių 
klojėjo, apdailininko, dažytojo), padavėjų, barmenų (barmeno, padavėjo, padavėjo ir barmeno), 
pardavėjų (pardavėjo, kasininko pardavėjo), kirpėjų (plataus profilio kirpėjo, plataus profilio kir-
pėjo ir manikiūrininko, dekoratyvinės kosmetikos ir manikiūro, manikiūrininko), virėjų (virėjo, 
virėjo ir konditerio), buhalterinės apskaitos specialistų (kompiuterizuotos buhalterinės apskaitos, 
apskaitininko, buhalterinės apskaitos įmonėse, buhalterio kvalifikacijos tobulinimo), kompiuteri-
nės grafikos ir maketavimo (kompiuterinės grafikos ir maketavimo, kompiuterinės grafikos, make-
tavimo, projektavimo, kompiuterio techninės priežiūros), automobilio vairuotojo ( B, C, B ir C1, C 
ir D1, D, C ir E, C, E ir D kategorijų), kompiuterio vartotojo (Europos kompiuterio vartotojo pa-
žymėjimui (European computer driving licence (ECDL) pažymėjimui gauti 7 modulių, kompiuterio 
vartotojo ECDL pradmenų pažymėjimui gauti, kompiuterio vartotojo kompiuterinio raštingumo 
kursai), verslumo ugdymo, kitos mokymo programos.
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Tyrimo metu patiems respondentams buvo suteikta galimybė pareikš-
ti: „Kokių dar teorinių žinių jie įgijo mokymų metu, kurių visiškai pa-
kanka dirbant pagal įgytą profesiją?“ ir „Kokių papildomų teorinių žinių 
trūksta dirbant pagal įgytą profesiją?“. Į šiuos atvirus klausimus atitinka-
mai atsakė 788 ir 328 respondentai. Dažniausiai respondentų minimos 
papildomos įgytos teorinės žinios buvo: verslo plano kūrimas (arba verslo 
pradmenys, verslo organizavimas), teisinės žinios, apskaitos, buhalterijos 
žinios. Iš trūkstamų teorinių žinių respondentai dažniausiai nurodė bu-
halterines (ekonomines, apskaitos), raštvedybos žinias, taip pat per mažą 
teorinio mokymo valandų skaičių. 

Praktinį pasirengimą dauguma respondentų vertino kaip pakankamą – 
iš visos grupės bendrą praktinį pasirengimą, įgūdžius kaip pakankamus 
darbui vertino nuo 37,1 iki 71,0  proc. baigusiųjų mokymo programas 
(3.14 lentelė). Iš konkrečių įgytų ir pakankamų darbui praktinių įgūdžių 
didžiausias skaičius respondentų nurodė bendrą praktinį pasirengimą 
dirbti (71,0 proc.) ir mokėjimą planuoti, organizuoti darbą (62,9 proc.).

3.14 lentelė. Praktinio pasirengimo vertinimų pasiskirstymas pagal visą grupę 
(respondentai vertino kiekvieną atsakymo variantą)

Klausimas. Praktinio pasirengimo, konkrečių 
darbinių įgūdžių pakankamumo vertinimas Skaičius 

% (nuo bendro 
apklaustųjų 
skaičiaus)

1. Bendras praktinis pasirengimas dirbti, įgyti 
darbiniai įgūdžiai. 3360 71,0
2. Mokėjimas dirbti su technika, įrankiais, 
mechanizmais, prietaisais. 2802 59,2
3. Mokėjimas dirbti su medžiagomis (dažais, lakais 
ir kt.). 1756 37,1
4. Mokėjimas bendrauti su klientais. 2837 59,9
5. Mokėjimas organizuoti, planuoti savo darbą. 2977 62,9
6. Mokėjimas dirbti kompiuteriu, naudoti darbui 
reikalingas kompiuterines programas. 2727 57,6
7. Mokėjimas pildyti atitinkamus dokumentus, vesti 
apskaitą, rengti ataskaitas. 2345 49,5
Iš viso 4733



2213. AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ EFEKTYVUMAS.  
EMPIRINIAI VERTINIMAI

Vertinant praktinį pasirengimą atvirais klausimais taip pat buvo sie-
kiama nustatyti, kokie dar praktiniai įgūdžiai buvo įgyti praktinio moky-
mo metu (atsakymus į klausimą: „Kokius dar praktinius įgūdžius įgijote 
mokymų metu, kurių visiškai pakanka dirbant pagal įgytą profesiją?“ pa-
teikė 1032 respondentai) ir kokių praktinių įgūdžių trūkumas jaučiamas 
(į klausimą: „Kokių konkrečių praktinių įgūdžių trūksta dirbant pagal 
įgytą profesiją?“ atsakymus pateikė 753 respondentai). Dažniausiai ap-
klaustų asmenų nurodyti įgyti papildomi praktiniai įgūdžiai buvo dar-
bas Word ir Excel programomis, naudojimasis internetu. Prie trūkstamų 
praktinių įgūdžių dažniausiai taip pat buvo priskirti darbo kompiuteriu 
įgūdžiai, o daugiau nei pusė atsakiusiųjų pažymėjo, kad kursai buvo per 
trumpi. 

Analizuojant įgytus teorinius ir praktinius įgūdžius skirtingais aspek-
tais pastebimi skirtumai tarp atskirų programų grupių. Didžiausias teigia-
mų bendro teorinio pasirengimo vertinimų skaičius gautas baigusių krau-
tuvų vairuotojų mokymo programas respondentų grupėje (98,0 proc.), 
mažiausias  – baigusių administratorių mokymo programas grupėje 
(64,8 proc.), nors tai nėra maži skaičiai – daugiau nei pusė respondentų 
manė, kad teorinio pasirengimo pakanka. 

Profesines technines žinias daugiau nei pusė respondentų pagal vi-
sas analizuojamas mokymo programų grupes vertino kaip pakankamas 
(57,6 proc. ir daugiau). Didžiausias teigiamų vertinimų skaičius gautas 
baigusių krautuvų vairuotojų mokymo programas grupėje (98,0 proc.), 
mažiausias – baigusių administratorių mokymo programas (57,6 proc.).

Darbų saugos žinias dauguma respondentų pagal visas analizuojamas 
mokymo programų grupes įvertino labai aukštai: visi (100,0 proc.) bai-
gusieji krautuvų vairuotojų mokymo programas šias žinias įvertino kaip 
pakankamas, mažiausias teigiamai vertinusių respondentų skaičius gautas 
baigusių administratorių mokymo programas (60,2 proc.).

Praktinio pasirengimo vertinimas pasitelkus profesinio mokymo 
dalyvių apklausas rodo, kad dažniausiai konkrečių praktinių įgūdžių 
pakankamumą respondentai vertino, atsižvelgdami į mokymo progra-
mų turinį ir mokymo metu ugdytus įgūdžius. Didžiausias teigiamų ben-
drojo praktinio pasirengimo vertinimų skaičius gautas baigusių krau-
tuvų vairuotojų mokymo programų grupes (94,1 proc.), mažiausias – 



222 3. AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ EFEKTYVUMAS.  
EMPIRINIAI VERTINIMAI

administratorių mokymo programas (54,7  proc.). Mokėjimas dirbti 
su technika, įrankiais, mechanizmais, prietaisais daugiausia teigiamų 
įvertinimų sulaukė iš baigusiųjų krautuvų vairuotojų mokymo progra-
mų grupes (96,1  proc.), kiek daugiau nei trečdalis baigusiųjų verslu-
mo ugdymo mokymo programas jį įvertino kaip pakankamą darbui 
(39,7  proc.). Mokėjimo dirbti su medžiagomis (pvz., dažais, lakais ir 
kt.) praktinis mokymas didžiausio teigiamų vertinimų skaičiaus sulaukė 
iš baigusių floristo-gėlių pardavėjo mokymo programą (93,3 proc.) ir 
statybinių profesijų mokymo programų grupes (92,6 proc.), mažiausio – 
iš krautuvų vairuotojų programų grupes baigusių asmenų (48,8 proc.). 
Profesinio mokymo metu įgytas mokėjimas bendrauti su klientais 
geriausiai buvo įvertintas baigusių padavėjų, barmenų (94,4  proc.) ir 
pardavėjų mokymo programas (94,1 proc.), mažiausiai – automobilio 
vairuotojo mokymo programas (55,0  proc.). Mokėjimas organizuoti, 
planuoti darbą labiausiai buvo įvertintas baigusių padavėjų, barmenų 
mokymo programas (90,3 proc.), 55,1 proc. baigusių automobilio vai-
ruotojo mokymo programas praktinį mokymo aspektą įvertino kaip 
pakankamą darbui. Įgyto mokėjimo dirbti kompiuteriu, naudoti kom-
piuterines programas pakankamumas darbui geriausiai įvertintas bai-
gusių kompiuterinės grafikos ir maketavimo specialistų (78,0  proc.), 
kompiuterio vartotojo (75,8 proc.) ir buhalterinės apskaitos specialistų 
mokymo programas (74,0 proc.), mažiausiai – baigusių statybinių pro-
fesijų (33,3 proc.), virėjų (33,3 proc.) ir krautuvų vairuotojų mokymo 
programas (34,9 proc.). Respondentų nuomone, mokėjimo pildyti do-
kumentus, vesti apskaitą, rengti ataskaitas visiškai pakanka 72,7 proc. 
baigusiųjų pardavėjų programas. Šio praktinio pasirengimo aspektą 
prasčiausiai įvertino automobilio vairuotojo mokymo programas baigę 
asmenys.

Siekiant objektyviai įvertinti profesinio mokymo metu suteikto teori-
nio ir praktinio mokymo pakankamumą darbui, tyrimo metu buvo ana-
lizuojami ir darbdavių apklausos duomenys. Iš viso tiriant aktyvių dar-
bo rinkos priemonių efektyvumą (2008) dalyvavo 918 darbdavių, kurie 
įdarbino asmenis, darbo biržos siuntimu baigusius profesinio mokymo ir 
neformalaus švietimo programas.
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Į klausimą: „Kaip apskritai vertinate profesinį mokymą baigusių ir 
įdarbintų Jūsų organizacijoje asmenų bendrą teorinį ir praktinį pasiren-
gimą?“ dauguma darbdavių atsakė, kad tiek teorinio, tiek praktinio pasi-
rengimo šiems darbuotojams pakanka (3.15 lentelė). Atsakymus: „Labiau 
nepakanka“ ir „Nepakanka“, vertindami teorinį pasirengimą, rinkosi tik 
2,8 proc. darbdavių, o praktinį – 8,3 proc. 

3.15 lentelė. Profesinį mokymą baigusių ir įdarbintų asmenų bendro teorinio 
ir praktinio pasirengimo vertinimas bendroje darbdavių grupėje 

Klausimas. Bendras teorinis ir praktinis 
pasirengimas

Atsakymai

skaičius 
% (nuo bendro 

apklaustųjų 
skaičiaus)

a) Teorinis pasirengimas darbui    
1. Pakanka 576 62,7
2. Labiau pakanka, negu nepakanka 306 33,3
3. Labiau nepakanka, negu pakanka 21 2,3
4. Nepakanka 5 0,5
5. Nenurodė 10 1,1
Viso 918 100,0
b) Praktinis pasirengimas darbui    
1. Pakanka 450 49,0
2. Labiau pakanka, negu nepakanka 379 41,3
3. Labiau nepakanka, negu pakanka 62 6,8
4. Nepakanka 14 1,5
5. Nenurodė 13 1,4
Iš viso 918 100,0

Atskiri teorinio pasirengimo aspektai kaip pakankami vertinami taip 
pat aukštai – nuo 33,8 iki 47,5 proc. darbdavių nurodė, kad darbui visiš-
kai užtenka įdarbintų asmenų teorinių žinių (3.52 pav.).

Darbdavių vertinimai pagal atskiras mokymo programas labai aukšti: 
teorinį pasirengimą darbui kaip pakankamą įvertino nuo 80,5 proc. (vers-
lumo ugdymo programos) iki 100,0  proc. darbdavių (administratorių, 
krautuvų vairuotojų, floristų-gėlių pardavėjų, padavėjų, barmenų, parda-
vėjų, kirpėjų, virėjų programos).



224 3. AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ EFEKTYVUMAS.  
EMPIRINIAI VERTINIMAI

78,6

47,5 45,6

33,8

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Bendro teorinio
pasirengimo darbui,
įgytų teorinių žinių

Profesinių techninių
žinių

Duomenų tvarkymo,
apdorojimo žinių

Darbų saugos žinių

Pakanka

%

3.52 pav. Darbdavių, nurodžiusių, kad konkrečių teorinių žinių pakanka po 
profesinio mokymo įdarbintiems asmenims, atsakymų pasiskirstymas  

bendroje grupėje (proc ., respondentai galėjo pasirinkti daugiau  
negu vieną atsakymo variantą) (proc ., N = 918)

Konkretūs įgūdžiai vertinami įvairiai, didžiausias skaičius darbdavių 
teigiamai vertino bendrą praktinį pasirengimą darbui (65,6 proc.), ma-
žiausias skaičius (15,8 proc.) kaip pakankamus darbui vertino mokėjimo 
dirbti su medžiagomis (dažais, lakais ir kt.) įgūdžius. Visi praktinių įgū-
džių pakankamumo darbui vertinimai pateikti 3.53 pav.
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3.53 pav . Darbdavių, nurodžiusių, kad konkrečių praktinių žinių pakanka po 
profesinio mokymo įdarbintiems asmenims, atsakymų pasiskirstymas  
bendroje grupėje (proc ., respondentai galėjo pasirinkti daugiau negu  

vieną atsakymo variantą) (proc ., N = 918)
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Praktinį pasirengimą darbui kaip pakankamą įvertino nuo 84,3 proc. 
(automobilio vairuotojo programos) iki 100,0 (administratorių progra-
mos) darbdavių.

Profesinį mokymą baigusių asmenų pasirengimas darbui, atsižvelgiant 
į asmenines savybes. Papildomai darbdaviams buvo pateiktas klausimas: 
„Kaip vertinate, ar pakankamas profesinį mokymą baigusių ir įdarbin-
tų Jūsų įmonėje asmenų pasirengimas darbui, atsižvelgiant į asmenines 
savybes?“ Visos darbui svarbios asmeninės įdarbintų asmenų savybės 
buvo įvertintos labai aukštai – kaip pakankamas jas vertino nuo 88,5 iki 
98,8 proc. darbdavių (3.54 pav.).

2008  m. profesinio mokymo dalyvių ir darbdavių apklausos leidžia 
teigti, kad mokymo programų dalyviai gauna pakankamą teorinį ir prak-
tinį pasirengimą, padedantį įsidarbinti pagal įgytą profesiją ir pritaikyti 
žinias bei įgūdžius konkrečiose darbo vietose. Tyrimo rezultatai naudingi 
ne tik mokymo organizatoriams ir vykdytojams, bet ir profesinio moky-
mo paslaugų gavėjams siekiant didesnio darbo jėgos paklausos ir pasiūlos 
atitikimo kokybės prasme. 
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3.54 pav. Darbdavių, nurodžiusių, kad įdarbintų asmenų pasirengimas  
darbui, atsižvelgiant į jų asmenines savybes, pakankamas, atsakymų 

pasiskirstymas bendroje grupėje (proc ., respondentai vertino kiekvieną 
atsakymo variantą, N = 918)
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3.3.5. Kliūtys, trukdančios įsidarbinti, baigus profesinio 
mokymo priemonę

2008 m. ADRP priemonių efektyvumo tyrimo metu buvo siekiama nusta-
tyti pagrindines trukdančias įsidarbinti priežastis po profesinio mokymo. 
Vėl grįžusieji į darbo biržą po mokymo, nurodė, kad pagrindinės kliūtys 
įsidarbinti buvo per mažai praktinių įgūdžių ir netenkinančios darbo są-
lygos (3.55 pav.).
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3.55 pav. Po mokymo įsiregistravusių darbo biržoje asmenų atsakymų 
pasiskirstymas pagal neįsidarbinimo priežastis (proc ., respondentai galėjo 

pasirinkti daugiau negu vieną atsakymo variantą, N = 2929)

Praktinio pasirengimo svarbą siekiant įsitvirtinti darbo rinkoje tyri-
mo metu akcentavo ir darbdaviai. Į atvirą klausimą: „Ką, Jūsų nuomone, 
reikėtų tobulinti, gerinant ieškančių darbo asmenų profesinį mokymą 
ir parengimą darbui?“ atsakė 172 darbdaviai. Iš jų didžiausias skaičius 
respondentų (65,1 proc.) nurodė, kad pageidautina sudaryti galimybes 
ilgesnei / įvairesnei praktikai; suteikti daugiau savarankiškumo atliekant 
užduotis (3.16 lentelė).
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3.16 lentelė. Pasiūlymai, ką reikėtų tobulinti, gerinant ieškančių darbo asme-
nų profesinį mokymą ir parengimą darbui

Klausimas: Ką reikėtų tobulinti, gerinant  
ieškančių darbo asmenų profesinį mokymą  
ir parengimą darbui?

Atsakymai

skaičius 
% (nuo 

atsakiusiųjų į 
klausimą)

Ilgesnės / įvairesnės praktikos; daugiau 
savarankiškumo atliekant užduotis 112 65,1

Trūksta pačių bedarbių motyvacijos siekiant naujų 
žinių ir profesinių tikslų / į kursus siųsti tik tikrai 
norinčius dirbti pagal įgytą specialybę

8 4,7

Nuolat atnaujinti mokymo programų grupes pagal 
darbo rinkos poreikius 5 2,9

Planuojant mokymus reikia atsižvelgti į darbo 
rinkos paklausą 6 3,5

Daugiau dėmesio darbui su gyvomis gėlėmis; 
įvairesnių puošybos elementų (žalumynų ir pan.; 
tam tikrų švenčių puošybos elementų) (floristui)

3 1,7

Grupes formuoti atsižvelgiant į dalyvių jau turimus 
pagrindus – mažiau žinantiems reikia ilgesnių 
kursų, kad įsisavintų reikiamą medžiagą

1 0,6

Įvairesnių kompiuterinių programų mokymą  
(pvz., Autocad, Excel, PowerPoint) 8 4,7

Tobulinti užsienio kalbų įgūdžius 6 3,5
Mokymai galėtų vykti rajonų švietimo centruose 1 0,6
Sujungti kelias programas į vieną, pvz., naftos 
produktų ir suskystintųjų dujų operatoriaus 2 1,2

Stiprinti darbo rinkos mokymo centrų materialinę 
bazę 5 2,9

Mokyti taikant inovatyvius darbo metodus, 
kuo plačiau supažindinti su naujausiomis 
technologijomis

8 4,7

Kiti darbdavių nurodyti siūlymai dėl tam tikrų 
profesinių žinių tobulinimo 19 11,0

Nežinojo atsakymo 5 2,9
Iš viso 172
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Įdomu pastebėti, kad 2006 m. atlikto „Mokymo paslaugų efektyvu-
mo įvertinimas“ tyrimo metu patirties trūkumas respondentų taip pat 
buvo įvardytas kaip viena svarbiausių neįsidarbinimo priežasčių (Oku-
nevičiūtė Neverauskienė et al. 2006c). Esminės baigusių atnaujintas ir 
modifikuotas darbo rinkos mokymo programas asmenų neįsidarbini-
mo priežastys, apklausos duomenimis, buvo geriau apmokamo darbo 
paieškos, nepakankama darbo patirtis (darbo stažas), darbas toli nuo 
gyvenamosios vietos.

3.3.6. Subjektyvus profesinio mokymo socialinės  
naudos vertinimas

Jau minėjome, kad šalies lygmeniu darbo rinkos profesinio mokymo 
nauda pasireiškia didėjančiu užimtumu, mažėjančiu nedarbu, tobulina-
ma darbo jėgos kvalifikacija (dėl to geriau tenkinama kvalifikuotos dar-
bo jėgos paklausa). Reikia paminėti ir savivaldybių bei Sodros biudžetų 
pajamas, leidžiančias geriau tenkinti labiausiai socialiai pažeidžiamų gy-
ventojų poreikius ir gyventojų užimtumo sąsajas. Didėjant užimtumui, 
gerėja gyventojų ekonominė padėtis, todėl mažėja skurdas ir socialinė 
atskirtis: vis daugiau šeimų gauna nuolatines pajamas, kurios leidžia ten-
kinti savo ir šeimos poreikius, atsiranda daugiau galimybių tobulėti, tu-
riningiau leisti laisvalaikį, gerėja psichologinis mikroklimatas (šeimoje, 
bendruomenėje, darbo kolektyvuose), atsiranda saugumo ir tikrumo dėl 
ateities jausmas.

Analizuodami profesinio mokymo poveikį asmens lygmeniu, nagri-
nėtų tyrimų autoriai teigė, kad darbo rinkos profesinis mokymas skatina 
mokymą baigusių asmenų socialinio statuso pokyčius (įsidarbinę asme-
nys dirba labiau prestižinį, geriau mokamą darbą), aukštesnė kvalifikaci-
ja suteikia jiems didesnį socialinio saugumo jausmą, didina pasitikėjimą 
savimi, padeda plėsti draugų ir pažįstamų būrį, įgytos žinios ir įgūdžiai 
paskatina daugiau investuoti į savęs tobulinimą, asmenys pradeda drą-
siau žiūrėti į ateitį ir į savo galimybes darbo rinkoje (Andriušaitienė et 
al. 2005) (3.56 pav.). Tai ypač svarbu labiausiai socialiai pažeidžiamoms 
gyventojų grupėms, iš kurių viena yra neįgalieji. Socialinės apsaugos ir 
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darbo ministerijos duomenimis, 2008 m. šalyje gyveno 258 848 neįgalūs 
asmenys, iš kurių apie 65 proc. buvo darbingo amžiaus (Nacionalinė... 
2009). Neįgaliesiems taikomų aktyvių darbo rinkos politikos priemo-
nių tyrimo (Okunevičiūtė Neverauskienė et al. 2008e) rezultatai parodė, 
kad neįgaliųjų įsitraukimas į profesinį mokymą pagerino psichologinę 
būklę, suteikė pasitikėjimo savo jėgomis ir leido pajusti, kad negalia 
nėra esminė kliūtis įsidarbinti, o pasitikint savimi galima ją sėkmingai 
įveikti. 
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3.56 pav. Darbo rinkos profesinį mokymą baigusių įsidarbinusių ir 
neįsidarbinusių asmenų nuomonė, proc . (kokiems savęs vertinimo, tarpusavio 

santykių ir socialinio statuso pokyčiams turėjo / turės poveikį dalyvavimas 
darbo rinkos profesinio mokymo programose) 
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2008 m. Darbo ir socialinių tyrimų instituto atliktas profesinio moky-
mo ir neformaliojo švietimo efektyvumo vertinimas (Okunevičiūtė Ne-
verauskienė et al. 2008d) leido išsamiau pažvelgti į profesinio mokymo 
poveikį asmeninėms ir profesinėms galimybėms vertinti, tarpusavio san-
tykiams su aplinkiniais. 50 ir daugiau proc. respondentų teigė, kad mo-
kymasis paskatino planuoti baigus kursus ieškoti tinkamo darbo, ateityje 
tobulinti savo profesinę kvalifikaciją pagal įgytą profesiją, toliau domėtis 
įgyta profesija (3.57 pav.).
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3.57 pav. Mokymo poveikis asmeninėms ir profesinėms galimybėms 
vertinti, tarpusavio santykiams su aplinkiniais (respondentai vertino kiekvieną 

atsakymo variantą, proc ., N = 4733)

Papildomai buvo nurodyti šie pozityvūs mokymosi aspektai: dingo 
psichologinė įtampa, po kursų asmuo dirbo pagal terminuotą darbo su-
tartį, planuoja pradėti savo verslą / dirbti individualiai, atsirado galimybė 
realizuoti meninius gebėjimus, asmuo realiai įvertino įsidarbinimo gali-
mybes, pasikeitė darbdavių požiūris (geriau vertina darbuotoją), pakito 
požiūris į darbą / atsirado motyvacija, pagerėjo savęs vertinimas / pasiti-
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kėjimas, asmuo tapo savarankiškesnis / gali planuoti savo veiklą, pagerėjo 
jo nuotaika. 

2010  m. atlikta ADRP priemonių dalyvių apklausa (Okunevičiūtė 
Neverauskienė et al. 2010c) leido sužinoti profesinio mokymo priemo-
nės dalyvių nuomonę apie jos poveikį. Apklausti asmenys dažniausiai 
nurodydavo, kad mokymo priemonė leido įgyti naujų profesinių žinių 
ir gebėjimų (85 proc.) arba patobulinti jau turimas profesines žinias ir 
gebėjimus (32  proc.) (3.58  pav.). Kiti naudos aspektai 2010  m. atlikto 
tyrimo dalyviams buvo daug mažiau svarbūs. 
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3.58 pav. Profesinio mokymo priemonės poveikio vertinimas (proc ., 
respondentai galėjo pasirinkti kelis atsakymo variantus, N = 101)

Svarbu paminėti, kad profesinio mokymo metu įgytas žinias ir įgū-
džius 2010 m. atliktos apklausos dalyviai laikė universaliais, t. y. įgytas 
žinias ir įgūdžius jie galėjo panaudoti kitoje darbovietėje (ne tik praktikos 
atlikimo vietoje) (3.59 pav.).
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Taip  
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3.59 pav. Galimybė taikyti įgytas žinias ir įgūdžius  
kitoje darbovietėje (proc ., N = 101)
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Apibendrinant tyrimų duomenis, galima išskirti šiuos svarbiausius 
aspektus, atskleidžiančius darbo rinkos profesinio mokymo naudą ma-
krolygmeniu: didėja užimtumas; mažėja nedarbas; keliama darbo jėgos 
kvalifikacija, todėl geriau tenkinama kvalifikuotos darbo jėgos paklau-
sa; gerėja ekonominė šalies gyventojų padėtis, todėl mažėjas skurdas ir 
socialinė atskirtis: vis didesnis skaičius šeimų turi nuolatines pajamas, 
kurios leidžia tenkinti savo ir šeimos poreikius, atsiranda daugiau ga-
limybių tobulėti, kelti kvalifikaciją, turiningiau leisti laisvalaikį; didėja 
savivaldybės ir Sodros biudžetų pajamos, leidžiančios geriau tenkinti 
labiausiai socialiai pažeidžiamų šalies gyventojų poreikius; gerėja psi-
chologinis klimatas ir žmonių nuotaika, atsiranda saugumo ir tikrumo 
dėl ateities jausmas.

Darbo rinkos profesinio mokymo socialinė nauda reikšminga ne tik 
šalies, bet ir asmens požiūriu. Tai – ne tik didesnės galimybės konkuruoti 
darbo rinkoje, bet ir teigiami mokymą baigusių asmenų ekonominės pa-
dėties pokyčiai ir asmens, kaip individo, tobulėjimas, gyvenimo kokybės 
gerėjimas. Sociologinės apklausos duomenys rodo, kad darbo rinkos pro-
fesinis mokymas padeda keisti mokymą baigusių asmenų socialinį statusą 
(įsidarbinusieji dirba labiau prestižinį, geriau mokamą darbą), aukštesnė 
kvalifikacija suteikia didesnį socialinio saugumo jausmą, didina pasitikė-
jimą savimi, padeda plėstis draugų ir pažįstamų būriui, įgytos žinios ir 
įgūdžiai skatina daugiau investuoti į savęs tobulinimą, asmenys pradeda 
drąsiau vertinti ateities perspektyvas ir savo galimybes darbo rinkoje. To-
dėl galima teigti, kad darbo rinkos profesinis mokymas padeda suvokti, 
kad investicijos į savo gebėjimus atneša ir didžiausią pasitenkinimą, ir 
naujas bei tvirtesnes galimybes darbo rinkoje. 

Vertinant socialinę darbo rinkos profesinio mokymo naudą, galima 
teigti, kad ši aktyvi darbo rinkos politikos priemonė prisideda prie mo-
kymo svarbos, norint išlikti ir sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje, pri-
pažinimo. Ne vienam mokymo dalyviui tai tapo esminio lūžio impulsu: 
suvokimu, kad mokymasis visą gyvenimą jau šiandien yra neišvengiama 
būtinybė. Apibendrinant darbo rinkos profesinio mokymo naudą, galima 
konstatuoti, kad tai – ekonomiškai efektyvu ir socialiai naudinga visiems 
lygmenims: ir darbo rinkos, ir šalies, ir asmens.
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Apibendrinant profesinio mokymo priemonės vertinimo tyrimų re-
zultatus, galima teigti, kad darbo rinkos profesinis mokymas atlieka labai 
svarbią socialinės įterpties ir ekonominio aktyvumo motyvacijos didini-
mo funkciją. Tačiau, autorių nuomone, socialinis jos efektyvumas Lie-
tuvoje yra nepakankamai vertinamas. Atsižvelgiant į ekonominio nuos-
mukio laikotarpio sąlygas, profesinio mokymo priemonė padeda vienam 
iš pažeidžiamiausių visuomenės sluoksnių, t. y. bedarbiams, sušvelninti 
dėl nedarbo patirtus praradimus ir bent laikinai užkerta kelia dalies jų 
marginalizacijai. 
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IŠVADOS 

1. Mokslinėje literatūroje ADRP priemonės paprastai pristatomos kaip 
užimtumo politikos ir darbo rinkos reguliavimo būdas. Kaip makroeko-
nominės politikos įrankis, ADRP priemonės yra dvilypio (socialinio ir 
ekonominio) pobūdžio: padeda mažinti nedarbo mastus, didinti gyven-
tojų užimtumą ir ekonominį aktyvumą bei kartu palengvina spaudimą 
socialinės apsaugos sistemoms. Tuo pat metu veikdamos mikrolygmeniu, 
ADRP priemonės daro įtaką tiek atskiroms ieškančiųjų darbo grupėms, 
tiek kiekvienam jose dalyvaujančiam asmeniui. Šių priemonių orientacija 
į labiausiai pažeidžiamus asmenis leidžia sušvelninti visuomenėje vykstan-
čius marginalizacijos procesus. Analizuojant Lietuvos ADRP priemonių 
turinį, apimtis ir įgyvendinimo sąlygas, galima teigti, kad nacionaliniame 
kontekste šios priemonės yra labiau socialinės integracijos paslaugos negu 
pastebima įtaka, daroma darbo jėgos pasiūlos ir paklausos balansui. Tai 
liudija palyginti nedidelis pastarųjų metų ADRP priemonių dalyvių skai-
čius, šių priemonių finansavimo struktūra ir nacionalinių išlaidų mastai, 
patekimo ir dalyvavimo jose sąlygos.

2. Atlikta sisteminė šalyje įgyvendinamų ADRP priemonių analizė leido 
parodyti, kad jose dalyvaujančių bedarbių grupė nėra homogeniška pa-
gal turimas charakteristikas ir socialinius poreikius, be to, ADRP daly-
vių charakteristikos gali labai skirtis nuo vadinamojo statistinio bedarbio 
charakteristikų. ADRP dalyviai paprastai turi didesnių sunkumų inte-
gruojantis į darbo rinką, kuriuos rodo ne tik tam tikri požymiai, pagal 
kuriuos dalyviai priskirti užimtumo rėmimo grupei, bet ir paslėptos rim-
tesnės sveikatos ar psichologinės ir socialinės problemos.

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių analizė parodė, kad Lietu-
voje taikoma priemonių sistema apima visas darbo rinkos atžvilgiu pažei-
džiamas grupes, atsako į pagrindinius jai keliamus tikslus – padeda kurti 
naujas darbo vietas, suteikia galimybes įgyti profesinių žinių ir įgūdžių, 
prisideda prie žmogiškųjų išteklių stiprinimo, padeda palaikyti tam ti-
krą pajamų lygį darbo netekusiems asmenims. Kiek mažiau pastebimas 
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ADRP priemonių indėlis į makroekonominių procesų pokyčius, tačiau 
taikomos programos, ypač mažiau ekonomiškai patraukliose teritorijose, 
padeda išlaikyti esamą gyventojų užimtumo lygį, mažinti nedarbo mas-
tus, palaikyti darbo jėgos pasiūlos ir paklausos lygį. Vertinant poveikį 
socialiniams procesams, akivaizdus kai kurių priemonių sąryšis su soci-
alinių išmokų skyrimo mechanizmais leidžia jas traktuoti kaip socialinės 
kontrolės įrankį.

3. Specialieji empiriniai tyrimai, atlikti mūsų šalyje, leido nustatyti skir-
tingų ADRP priemonių poveikį darbo rinkoje pažeidžiamų gyventojų 
grupėms. Nepaisant pesimistiškai vertinamų neįgalių žmonių užimtumo 
perspektyvų, jų įsidarbinimo rezultatai, lyginant su kitomis tikslinėmis 
grupėmis, buvo geriausi. Šalyje taikomos ADRP priemonės neįgaliesiems 
labiausiai atitinka šios tikslinės grupės poreikius. Tačiau priemonių, skir-
tų ilgalaikiams ir vyresnio amžiaus bedarbiams pereiti prie užimtumo, 
sistemą tikslinga tobulinti.

Atliktos apklausos patvirtino užsienio autorių (Martino ir Grubbo, 
Calmforso, Kluve’ o ir kt.) pastebėjimus, kad skirtingos ADRP priemo-
nės skiriasi pagal poveikį skirtingoms bedarbių grupėms. Tyrimo metu 
nustatyta, kad labiau išsilavinę asmenys sugeba geriau pasinaudoti jiems 
teikiamomis aktyvių priemonių galimybėmis. Tai patvirtina Betcherma-
no, Olivo ir Dar (2003) bei kitų mokslininkų tyrimų išvadas. 

4. Šių dienų gerovės valstybių realijos verčia numatyti ir valdyti ne tik 
tradicines socialines rizikas (nedarbas, liga, senatvė), bet ir naujas, to-
kias kaip profesinių įgūdžių trūkumas, vieniša tėvystė ir kt., atsižvelgiant 
į naujai atsiradusius socialinius poreikius – derinti darbą, mokymąsi ir 
šeimą. Mūsų šalyje įgyvendinamos ADRP priemonės tik iš dalies atitinka 
šiuos tikslus. Didžiausia dalis įgyvendinant ADRP priemones siūlomų 
darbo vietų skirta nekvalifikuotiems arba siauros kvalifikacijos asmenims, 
todėl nemaža dalis priemonėse dalyvaujančių asmenų neturi pakankamai 
galimybių ugdyti profesinius gebėjimus. Taip pat svarbu, kad šalies darbo 
santykių kultūros ir darbo vietų kokybės kontekste ADRP įgyvendinimas 
atrodo mažai patrauklus laisvoje darbo rinkoje konkuruojantiems asme-
nims.
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5. Pastarųjų metų pokyčiai įgyvendinant Lietuvos ADRP priemones rodo, 
kad jos gali būti operatyviai pritaikomos prie naujų šalies ekonominių ir 
socialinių sąlygų. Tai vienas iš didžiausių ADRP privalumų ir už užim-
tumo politikos įgyvendinimą atsakingų institucijų nuopelnų. Tačiau, kita 
vertus, greitas reagavimas į šios dienos darbdavių galimybes ir finansines-
administracines priemonių įgyvendinimo sąlygas į antrą planą nustumia 
galimybę šį pakankamai darniai veikiantį mechanizmą paversti tikruoju 
žmogiškųjų išteklių plėtros įrankiu. Aiškių, suprantamų, priimtinų ir pri-
pažįstamų socialinės ir užimtumo politikos prioritetų šalyje nebuvimas 
atsiliepia ir įgyvendinant ADRP priemones. Esant ilgalaikei ir nuosekliai 
šalies socialinės politikos, užimtumo saugumo ir lankstumo balanso už-
tikrinimo, dinamiško konkurencingumo strategijai, ADRP priemonės ga-
lėtų būti plačiau naudojamos ne tik padedant pažeidžiamiausioms bedar-
bių grupėms integruotis į darbo rinką, bet ir prisidedant prie užimtumo 
lankstumo, aukštosiomis technologijomis ir aukštu darbo našumu grįstos 
ekonomikos kūrimo.

6. Monografijoje suformuluotas ADRP priemonių vertinimo teorinis 
modelis leidžia parodyti kompleksinės šių priemonių analizės būtinumą. 
Vertinimas, kurio pagrindą sudaro mikro- ir makroekonominių rodiklių 
analizė, leidžia išryškinti pagrindinius rezultatus, darančius poveikį be-
darbio situacijai darbo rinkoje, ir priemonių įtaką šalies ir regiono už-
imtumo ir nedarbo pokyčiams. Tinkamai parinkti vertinimo kriterijai ir 
rodikliai sudaro prielaidas visapusiškai tirti reiškinį. Be to, skirtingų duo-
menų šaltinių (Lietuvos darbo biržos, Sodros, Statistikos departamento) 
naudojimas vertinimo procese gali padėti suformuoti stabilią ir patikimą 
ADRP stebėsenos sistemą. Kartu su ekonominiu tikslinga taikyti ir socia-
linio efektyvumo vertinimą, kai atsižvelgiama į platesnį ADRP priemonių 
poveikį ekonominiams ir socialiniams procesams, šių priemonių įgyven-
dinimo sąlygas bei jų įgyvendinimo mechanizmus. Bendras autorių siū-
lomas vertinimo modelis leidžia stebėti ADRP poveikio kompleksiškumą, 
derinti skirtingus vienas kitą papildančius vertinimo metodus.

7. Autorių nuomone, ateityje vertinant ADRP priemonių teikiamą sociali-
nę naudą tikslinga atsižvelgti ne tik į lengviau stebimus rezultatus (įsidar-
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binimą, kvalifikacijos suteikimą ir kėlimą, elgesio ir nuostatų darbo bei 
karjeros atžvilgiu pokyčius ir kt.), bet ir šiomis priemonėmis šalinamus 
socialinius pavojus (dalyvavimą šešėlinėje ekonominėje veikloje, devian-
tinį elgesį, neigiamas pasekmes bedarbių šeimoms ir kt.). Būtina atkreipti 
dėmesį ir į naudojant ADRP priemones mažinamus ateities ekonominius 
nuostolius: darbuotojo ir darbdavio prisitaikymo prie kintančių ūkio po-
reikių sąnaudų mažinimą, pvz., stabilizavusis ekonominei padėčiai šalyje, 
darbdaviai turėtų galimybę samdyti kvalifikacijos nepraradusius asmenis. 
Siekiant įvertinti šiuos pokyčius šalies ir asmens lygmenimis, būtinas to-
lesnis ADRP priemonių tyrinėjimas, ilgalaikis mikro- ir makrolygmens 
rodiklių kaupimas ir stebėjimas, specialiųjų matematinių-statistinių mo-
delių kūrimas vertinant šių priemonių neigiamą šalutinį poveikį šalies 
ir regionų mastu, taip pat platesnis kokybinių metodų taikymas siekiant 
įvertinti ilgalaikius dalyvavimo ADRP priemonėse rezultatus.
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ACTIVE LABOUR MARKET POLICY:  
THEORY AND PRACTICE

Julija Moskvina, Laima Okunevičiūtė Neverauskienė
Summary

The active involvement of the out of work population into the labor mar-
ket is one of the key priorities of modern developed countries. While 
implementing the objectives of the European employment strategy, the 
EU member-countries apply active labor market policies (ALMP) that are 
important tool in the process of shaping competitive knowledge-based 
economies and ensuring the development of societies.

The monograph deals with the theoretical issues of forming and im-
plementing an active labor market policy. The content of the book con-
sists of three main parts: “The Labour Market Policies: Concept, Deve-
lopment and Functions”, “The Methodological Issues and Principles of 
Evaluating Active Labour Market Policies’ “, “The Effectiveness of Active 
Labour Market Policies: Empirical Assessment”.

The monograph discusses a concept of the labor market policy and 
the interface between employment policy and social policy that emerged 
as a response to the twentieth-century economic and social challenges 
of the European Union. When analyzing the theoretical basis of active 
labor market policies, the authors seek to reveal the deliberative aspects 
of implementing ALMPs.

The book discusses the methodological issues of interpreting active 
labor market policies, the main techniques and methods for assessing 
LMPs as well as the elements of assessing the side-effects of ALMP me-
asures.

The concept of realistic evaluation had an influence on the set of the 
factors analyzed in the book. Realistic evaluation enabled to create a the-
oretical model for assessing ALMP measures. The model presents the 
factors of a social and economic impact on micro- and macro-levels.
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The book has also revealed specific features of Lithuanian active labor 
market policy. A broad set of active labor market policy evaluation per-
formed by the authors is also presented which provides a deeper insight 
into the effects of ALMP measures on the providers and beneficiaries of 
the active labor market policy in the country. On the basis of the theo-
retical analysis and results of special research carried out by the authors, 
the effectiveness of the national active labor market policy was evaluated.

The nature of the monograph is interdisciplinary and the studies im-
plemented by the author can be attributed to the areas covering econo-
mics, sociology and management sciences. The analysis of ALMP provi-
ded in the monograph is relevant in the context of academic discourse; 
it is also significant for social and labor market policy-makers and im-
plementers. The monograph allows to get acquainted with the variety of 
the instruments of the active labor market policy and to look at the most 
recent Lithuanian and foreign research and their results. The presented 
material along with theoretical and practical insights enable the specia-
lists of a social and employment policy to make informed decisions on 
the assessment criteria of the effectiveness of ALMP measures as well as 
on the formulation of evaluation principles and the selection of perfor-
mance indicators, methods and procedures.
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