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ATLYGINIMAI, NEDARBAS IR
SOCIALINĖS PAŠALPOS GAVĖJAI –
SKIRTUMAI TARP SAVIVALDYBIŲ
SANTRAUKA
Nedarbas, ilgalaikis nedarbas, socialinės
pašalpos gavėjų skaičius bei darbo užmokestis –
šie rodikliai Lietuvos savivaldybėse labai skiriasi.
Vidutinis mėnesio atlyginimas „į rankas” tarp
savivaldybių skiriasi 50 proc. (Šalčininkų r. sav.
– 451 EUR, Vilniaus m. sav. – 685 EUR, 2016 m.).
Lyginant su 2015 m., vidutinis atlyginimas paaugo
visose savivaldybėse, labiausiai – Panevėžio r.
sav. (+16 proc.), o mažiausiai – Rietave (+3 proc.).
Bendrai Lietuvoje vidutinis atlyginimas per
metus paaugo beveik 9 proc.
Savivaldybėse pastebimai skiriasi ir
nedarbo lygis – daugiau kaip 3 kartus. Jis kinta
nuo 4,8 proc. Elektrėnų sav. iki 15,4 proc.
Ignalinos r. sav. (šalyje 2016 m. bedarbiai sudarė
8,1 proc. nuo visų darbingo amžiaus gyventojų).
Lyginant su 2015 m., nedarbo lygis mažėjo beveik
visose savivaldybėse, tik trijose vos išaugo.
Labiausiai nedarbo lygis per metus sumažėjo
Skuode (- 4 p. p.).
Aktualia problema išlieka ilgalaikis nedarbas
(kai žmogus nedirba metus laiko ar ilgiau). 2016
m. didžiausias ilgalaikis nedarbas buvo Lazdijų r.
sav. – 52,1 proc., o mažiausias Kretingos r. sav.,
9,9 proc. Skirtumas – didesnis kaip 5 kartai.

Socialinės pašalpos gavėjų skaičiaus
pokyčių skirtumas taipogi akivaizdus. Mažiausiai
socialinės pašalpos gavėjų, lyginant su gyventojų
skaičiumi, 2016 m. buvo Neringos sav. (0,4 proc.),
Klaipėdos m. sav. (1 proc.), o daugiausiai –
Kalvarijos sav. (9,2 proc.). Skirtumas tarp
didžiausią ir mažiausią socialinės pašalpos
gavėjų dalį turinčių savivaldybių yra net 23
kartai. Tačiau bendrai šalyje socialinės pašalpos
gavėjų mažėja – vien per pastaruosius metus kai
kuriose savivaldybėse jų sumažėjo ženkliai
(Neringoje -50 proc., Klaipėdos m. sav. -40 proc.).
Analizuojant savivaldybes, kuriose yra
didžiausias nedarbas, mažiausi atlyginimai bei
daugiausiai socialinės pašalpos gavėjų,
matyti, kad jos turi bendrą bruožą – žemą
investicijų lygį. Šiose savivaldybėse vienam
gyventojui tenka mažiau materialinių ir tiesioginių
užsienio investicijų nei vidutiniškai kitose. Taigi
skiriant didesnį dėmesį investicijų pritraukimui
būtų sprendžiama ne viena problema.
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ĮVADAS
Lietuvoje augant ekonomikai, gerėja ir
socialiniai rodikliai. Statistiniai duomenys rodo, kad
atlyginimai auga, bedarbių ir socialinės pašalpos
gavėjų
mažėja.
Visgi
žvelgiant
detaliau,
savivaldybių lygmenyje matyti netolygumai. Tai
reiškia, kad vienose savivaldybėse šie socialiniai
rodikliai yra gerokai prastesni nei kitose.
Nedarbas savivaldybėse skiriasi daugiau kaip
tris kartus. Socialinės pašalpos gavėjų dalies
skirtumai dar didesni. Net ir vidutinis darbo
užmokestis kai kuriose yra 50 proc. didesnis nei
kitose. Priežasčių tam yra įvairių – skiriasi
kiekvienos savivaldybės dominuojantys sektoriai,
turimi ištekliai, įskaitant žmogiškuosius. Visgi
vienas dalykas vienija daugumą prastus socialinius
rodiklius turinčių savivaldybių – tai žemas investicijų
(sukauptų) dydis.
Šioje analizėje atkreipiamas dėmesys ne tik į
ženklius socialinių rodiklių skirtumus tarp
savivaldybių, bet ir į vieną iš galimų priežasčių –
investicijų atskirtį. Lietuvoje be dažnai minimos
sostinės ir likusios šalies atskirties, egzistuoja
atskirtis ir tarp pačių regionų. Kai kurios rajoninės
savivaldybės
skiriasi
gyventojui
tenkančių
tiesioginių užsienio investicijų (TUI) lygiu
tūkstančiais kartų (pavyzdžiui, Kazlų Rūdoje
gyventojui 2015 m. teko 8 077 eurai, o Rietave –
vos 1 euras). Pagal materialines investicijas 1
– daugiau kaip 14 kartų (pavyzdžiui, Alytaus r. sav.
gyventojui teko 5 344 eurai materialinių investicijų,
o Skuode – 373 eurai).

1. DARBO UŽMOKESTIS IR
INVESTICIJOS SAVIVALDYBĖSE
2016 m. didžiausią vidutinį mėnesio darbo
užmokestį, atskaičius mokesčius, gavo Vilniaus m.
savivaldybės gyventojai (685 EUR), o mažiausią
– Šalčininkų r. savivaldybėje (451 EUR) (žr. 1 pav.).
Sostinėje atlyginimai yra 52 proc. didesni nei
Šalčininkuose, nors abi savivaldybės yra toje
pačioje apskrityje ir netgi yra kaimynės.
Šalies vidutinis atlyginimas „į rankas” 2016 m.
siekė 602 EUR.
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investicijos į ilgalaikį materialųjų turtą.

1 pav. Vidutinė mėnesio alga „į rankas“ Lietuvos
savivaldybėse 2016 m. Šaltinis – Statistikos
departamentas.
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Įprasta, kad Vilniaus, Kauno, Klaipėdos m.
savivaldybėse vidutiniai atlyginimai 2016 m. viršijo
vidutinį šalies atlyginimą – miestuose gyventojai
įprastai gauna aukštesnes algas. Tačiau yra ir
rajoninių savivaldybių su aukštesniais nei vidutinis
šalyje atlyginimais, pavyzdžiui: Visagino sav. (616
EUR), Jonavos r. sav. (605 EUR), Kėdainių r. sav.
(604 EUR).
Tarp gaunančių žemiausius atlyginimus vyrauja
mažesnės, pasienio savivaldybės. Čia be
Šalčininkų r. sav., rikiuojasi ir Kalvarijos sav. (455
EUR), Lazdijų r. sav. (456 EUR), Zarasų r. sav. (463
EUR).
Viena iš pagrindinių aukštesnio atlyginimo
priežasčių – sukauptos investicijos. Turint
daugiau kapitalo, sukuriama daugiau vertės, tad
atitinkamai
mokami
aukštesni
atlyginimai.
Ekonomikos teorija teigia, kad būtent kapitalas yra
vienas iš produktyvumo didėjimo veiksnių.
Investicijos įmonėse suteikia jiems tokias
priemones, kurios leidžia per tą patį kiekį darbo
valandų pagaminti daugiau. Taigi investicijos į
gamybos priemones didina darbo produktyvumą,
kuris yra neatsiejama darbo užmokesčio didėjimo
prielaida.
Regionams svarbios tiesioginės užsienio
investicijos. Jos ne tik kuria naujas darbo vietas, bet
ir sudaro prielaidas mokėti didesnes algas dėl
turimo didesnio kapitalo.
Tai, kad investicijų lygis ir darbo užmokesčio
dydis yra susiję, parodo ir statistiniai duomenys.
Pavyzdžiui, Vilniuje, kur atlyginimai aukščiausi, TUI
kiekis gyventojui 2015 m. buvo didžiausias iš visų
savivaldybių – 16 729 EUR. Klaipėdos m., taip pat
vienas didžiausių (5 568 EUR), kuomet šalyje
vidutiniškai vienam gyventojui teko 4 673 eurai TUI
(Žr. 2 pav.).

Ta pati situacija ir su materialinėmis
investicijomis. Pateiktose iliustracijose (4 ir 5 pav.)2
matyti (apibrėžta raudonai), kad savivaldybėse,
kuriose žmonės gauna mažesnes algas, tiek
materialinių, tiek TUI kiekis vienam gyventojui yra
palyginus mažas.
Skirtumai tarp savivaldybių pastebimi ne tik
vertinant atlyginimų dydį, bet ir jų augimą. Vidutinis
neto atlyginimas per metus (lyginant su 2015 m.)
paaugo visose savivaldybėse. Bendrai Lietuvoje
vidutinis atlyginimas per metus paaugo beveik 9
proc. Tačiau vienose savivaldybėse šis augimas
buvo ryškesnis nei kitose. Pavyzdžiui, per vienerių
metų laikotarpį vidutinės algos labiausiai išaugo
Panevėžio r. sav. (+16 proc.), Kauno r. sav. (+14
proc.), Kretingos r. sav. (+14 proc.). Menkiausią
pokytį atlyginimų augime pajautė Rietavas (+3
proc.), Lazdijai (+4 proc.), Visaginas (+5 proc.).
Nuo 2010 m. atlyginimai kai kur paaugo beveik
50 procentų – Jonavos r., Panevėžio r.
savivaldybėse. Mažiausiai – Lazdijų r. (+20 proc.),
Skuodo r. savivaldybėse (+22 proc.). Pastarosios
savivaldybės taip pat pasižymi žemomis
sukauptomis TUI, todėl ir atlyginimų augimas nėra
lėtesnis.
Lietuvoje atlyginimai yra maži 3 , pirmiausiai dėl
žemo produktyvumo, kuris nėra didelis dėl mažo
kapitalo kiekio. Siekiant didinti kapitalo kiekį,
pritraukti investicijas, pirmiausiai reikia gerinti
mokestinę aplinką, tobulinti verslui aktualius
reguliavimus. Centrinei valdžiai: įvesti „Sodros”
lubas, neapmokestinti reinvestuojamo pelno,
paprastinti ir liberalizuoti darbo santykių
reguliavimą,
savivaldybėms:
mažinti
nekilnojamojo turto ir žemės mokesčius ir
biurokratinę naštą.

Atitinkamai, savivaldybėse, kuriose vidutiniai
atlyginimai žemiausi, sukauptų TUI kiekis labai
mažas. Šalčininkuose vienam gyventojui 2016 m.
teko 16 eurų TUI, Kalvarijos savivaldybėje – 36,
Lazdijuose – vos 4 eurai, Zarasuose – 60 eurų ir t.t.
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Investicijų naujausi regioniniai statistiniai duomenys pateikiami už
2015 m. Jie lyginami su darbo užmokesčio, nedarbo ir socialinės
pašalpos gavėjų duomenimis už 2016 m., kadangi investicijų
poveikis nepasireiškia tais pačiais metais.
3 Remiantis Eurostat duomenimis, Lietuvoje 2016 m. daugiau nei 10
darbuotojų turinčiose įmonėse valandinis atlyginimas nesiekė 10
eurų ir buvo vienas mažiausių:

http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/File:Estimated_hourly_labour_costs_for_the_w
hole_economy_in_euros,_2016_Enterprises_with_10_or_more_em
ployees_F1.png
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2 pav. TUI vienam gyventojui 2015 m. Šaltinis –
Statistikos departamentas.

3 pav. Materialinės investicijos vienam
gyventojui 2015 m. Šaltinis – Statistikos
departamentas.

4 pav. TUI (vienam gyventojui) ir vidutinio mėnesio darbo užmokesčio “į rankas” ryšys Lietuvos savivaldybėse (be
Vilniaus m. sav. išskirties, TUI gyventojui 16 729 EUR, atlyginimas per mėnesį „į rankas“ 685 EUR). Šaltinis –
Statistikos departamentas.
5

5 pav. Materialinės investicijos (vienam gyventojui) ir vidutinio mėnesio darbo užmokesčio “į rankas” ryšys Lietuvos
savivaldybėse. Šaltinis – Statistikos departamentas.
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2. NEDARBAS
SAVIVALDYBĖSE

IR

INVESTICIJOS

Nedarbas Lietuvoje laipsniškai mažėja.
Lyginant su 2015 m., nedarbo lygis mažėjo beveik
visose savivaldybėse, tik trijose vos išaugo (Utenos
r., Švenčionių r., Trakų r. sav.). Labiausiai nedarbo
lygis per metus sumažėjo Skuode (-4 p.p.) ir
Alytaus r. (-2 p.p.).
Šalyje 2016 m. bedarbiai sudarė 8,1 proc. nuo
visų
darbingo
amžiaus
gyventojų.
Visgi
savivaldybėse nedarbo lygis skiriasi nuo 4,8
proc. (Elektrėnų sav.) iki 15,4 proc. (Ignalinos r.
sav.). Skirtumas didesnis kaip tris kartus (žr. 6
pav.).
Palyginus mažas nedarbas taip pat yra
Kretingoje (4,9 proc.), Neringoje (5,3 proc.), Šiaulių
m. (5,3 proc.). Sostinėje nedarbas irgi vienas
mažiausių – 5,9 proc.
Kai kuriose savivaldybėse nedarbo problema
išties aktuali: didesnis kaip 12 proc. nedarbas 2016
m. buvo penktadalyje savivaldybių. Daugiausiai
bedarbių lyginant su darbingo amžiaus gyventojais,
be Ignalinos r. sav. buvo Lazdijų r., Kalvarijų ir
Zarasų r. savivaldybėse. Galima pastebėti, kad
didžiausią
nedarbą
turinčios
savivaldybės
dažniausiai yra rajoninės, pasienio.

6 pav. Bedarbių dalis nuo darbingo amžiaus
gyventojų (nedarbo lygis) 2016 m. Šaltinis –
Statistikos departamentas.
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Pastebimas ir dar vienas aukštą nedarbą
turinčių savivaldybių bendras bruožas – žemas
investicijų lygis. 8 pav. matyti (apibraukta raudonai),
kad didelį (virš 12 proc.) nedarbą turinčiose
savivaldybėse materialinių investicijų kiekis vienam
žmogui buvo iki 1000 eurų.

Ryškiausias sumažėjimas buvo Šakiuose (-18 p.
p.), Birštone (-16 p. p.), Skuode (-11 p. p.).
Kita vertus, ne visose savivaldybėse ilgalaikių
bedarbių dalis mažėja. Štai, Kalvarijoje per metus ji
paaugo 11 p. p., Pagėgiuose ir Zarasuose 7 p. p.

Visgi nėra taip, kad visos investicijos suplaukia
į sostinę. Yra ir rajoninių savivaldybių, turinčių
palyginus daug investicijų ir atitinkamai geresnius
socialinius rodiklius. Tačiau ne visoms sekasi
vienodai gerai.
Tokių atvejų, kaip skiriasi kaimyninių mažųjų
savivaldybių investicijų lygis ir socialiniai rodikliai, –
ne vienas. Pavyzdžiui:
 Utena – Zarasai (atitinkamai, nedarbo lygis 10
proc. ir 14 proc., TUI gyventojui skiriasi 69
kartus, materialinės investicijos 3,4 karto),
 Kėdainiai – Radviliškis (atitinkamai, nedarbo
lygis 7,5 proc. ir 10,7 proc., TUI gyventojui
skiriasi 38 kartus, materialinės investicijos 2
kartus),
 Švenčionių – Molėtų (atitinkamai, nedarbo lygis
9,3 proc. ir 11,4 proc., TUI gyventojui skiriasi 23
kartus, materialinės investicijos 1,4 karto).
Aktualia problema išlieka ilgalaikis nedarbas.
Tai yra kai žmogus neranda metus laiko ar ilgiau.
2016 m. didžiausias ilgalaikis nedarbas buvo
Lazdijų r. savivaldybėje – 52,1 proc. (žr. 7 pav.).
Vadinasi daugiau nei kas antras bedarbis darbo
nerado metus ar ilgiau. Taip pat didelis nedarbas
buvo Pagėgių sav. (50,8 proc.), Zarasų r. sav. (46,6
proc.), Ignalinos r. sav. (44,9 proc.).
Lyginant didžiausią ir mažiausią ilgalaikį
nedarbą turinčias savivaldybes, skirtumas vėlgi
žymus – daugiau kaip 5 kartai (lyginant su
Kretingos r. sav., kur 2016 m. pabaigoje ilgalaikių
bedarbių dalis nuo visų bedarbių tesiekė 9,9 proc.,
tai reiškia, kad ilgiau kaip metus darbo nerado kas
dešimtas bedarbis).
Palyginus maža ilgalaikių bedarbių dalis taip
pat buvo Klaipėdos m. sav. (10 proc.), Klaipėdos r.
sav. (10,8 proc.), Palangos m. sav. (11,7 sav.) –
pajūrio savivaldybėse.
Ilgalaikio
nedarbo
problema
Lietuvoje
daugumoje
savivaldybių
mažėja:
33-jose
savivaldybėse iš 60 ilgalaikių bedarbių dalis nuo
visų bedarbių mažėjo, lyginant su 2015 m.

7 pav. Ilgalaikių bedarbių dalis nuo visų gyventojų
2016 m. Šaltinis: Lietuvos darbo birža.

8 pav. Materialinių investicijų (tenkančių vienam gyventojui) ir nedarbo lygio ryšys Lietuvos savivaldybėse.
Šaltinis – Statistikos departamentas.
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3. SOCIALINĖS PAŠALPOS GAVĖJAI
IR INVESTICIJOS SAVIVALDYBĖSE
Šalyje 2012 m. pradėjus socialinės pašalpos
skyrimo reformą, kuomet ši funkcija perduota
savivaldybėms, socialinės pašalpos gavėjų iki
2016 m. sumažėjo daugiau kaip 130 tūkst., o tai
yra beveik dviem trečdaliais. Ši tendencija
jaučiama visose savivaldybėse – vienose daugiau,
kitose mažiau. Pavyzdžiui, per 4 metus labiausiai
soc. pašalpos gavėjų sumažėjo Šiaulių m. sav. (-75
proc.), Klaipėdos m. sav. (-74 proc.), Elektrėnuose
(-73 proc.). Menkiausias sumažėjimas buvo
Kalvarijos sav. (-39 proc.), Akmenės r. sav. (-42
proc.).
Socialinės pašalpos gavėjų savivaldybėse
mažėja kasmet ir pastebimai. Vien per pastaruosius
metus kai kuriose savivaldybėse jų sumažėjo
ženkliai (Neringoje -50 proc., Klaipėdos m. sav. -40
proc.).
Nors savivaldybėse socialinės pašalpos
gyventojų mažėja – tiek dėl taiklesnio pašalpų
skyrimo, tiek dėl gerėjančiose ekonominės padėties
– socialinės pašalpos gavėjų dalis tarp
savivaldybių pastebimai skiriasi. Štai, mažiausiai
socialinės pašalpos gavėjų (žr. 9 pav.), lyginant su
gyventojų skaičiumi, 2016 m. buvo Neringos sav.
(0,4 proc.), Klaipėdos m. sav. (1 proc.), Vilniaus m.
sav. (1,3 proc.), Elektrėnų sav. (1,5 proc.). Tuo
tarpu didžiausią gyventojų dalį socialinės pašalpos
gavėjai sudarė Kalvarijos sav. (9,2 proc.), Lazdijų r.
sav. (8 proc.), Šalčininkų r. sav. (7,1 proc.) bei
Zarasų r. sav. (7,1 proc.). Taigi skirtumas tarp
didžiausią ir mažiausią socialinės pašalpos
gavėjų dalį turinčių savivaldybių yra net 23
kartai.
Reikia pastebėti, kad aukščiau išvardintose
savivaldybėse, kuriose socialinės pašalpos gavėjų
daugiausiai, tiesioginių užsienio investicijų kiekis
neviršija 100 eurų gyventojui. Tą iliustruoja 10 ir 11
paveikslai: didžiausią socialinės pašalpos
gavėjų
skaičių
turinčios
savivaldybėse
pasižymi mažomis tiek materialinėmis, tiek
tiesioginėmis užsienio investicijomis, vertinant
vienam gyventojui.

9 pav. Socialinės pašalpos gavėjų dalis 2016 m.
Šaltinis – Statistikos departamentas.

10 pav. TUI (tenkančių vienam gyventojui) ir socialinės pašalpos gavėjų dalies nuo gyventojų skaičiaus ryšys
Lietuvos savivaldybėse (Vilniaus m. sav. gyventojui teko 16729 EUR TUI, soc. pašalpos gavėjų dalis siekė 1,3
proc.). Šaltinis – Statistikos departamentas.
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11 pav. Materialinių investicijų (tenkančių vienam gyventojui) ir socialinės pašalpos gavėjų dalies nuo
gyventojų skaičiaus ryšys Lietuvos savivaldybėse. Šaltinis – Statistikos departamentas.
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IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
Lietuvoje tarp savivaldybių pastebima atskirtis
– ne tarp sostinės ir likusios Lietuvos, bet tarp
skirtingų, net ir mažųjų savivaldybių. Skiriasi tiek
socialiniai
rodikliai
(nedarbas,
atlyginimas,
socialinės pašalpos gavėjai), tiek investicijų lygis.
Savivaldybės,
kuriose
yra
didžiausias
nedarbas, mažiausi atlyginimai bei daugiausiai
socialinės pašalpos gavėjų turi bendrą bruožą –
žemą investicijų lygį. Šiose savivaldybėse vienam
gyventojui tenka mažiau materialinių ir tiesioginių
užsienio investicijų, nei vidutiniškai kitose.
Taigi siekiant savivaldybėse kelti vidutinį darbo
užmokestį, mažinti nedarbą bei socialinės pašalpos
gavėjų, rekomenduojama daugiau dėmesio skirti
vietos ir užsienio investicijų pritraukimui. Tai galima
padaryti gerinant mokestinę aplinką, tobulinant
reguliavimus. Centrinei valdžiai: įvesti „Sodros”
lubas, neapmokestinti reinvestuojamo pelno,
paprastinti
ir
liberalizuoti
darbo
santykių
reguliavimą, savivaldybėms: mažinti nekilnojamojo
turto ir žemės mokesčius, mažinti biurokratinę
naštą.

