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„Starptautiskās Darba konferences 102.sesija un Sociālā dialoga komitejas ziņojums”
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konferences 102.sesijas (Konference) galvenie diskusiju jautājumi un Konferences
komiteju secinājumi. Ziņojuma lielākā daļa tika veltīta Sociālā dialoga komitejas
ziņojumam un secinājumiem.
Tāpat ziņojumā tika īsumā izklāstīti otrās Konferences komitejas „Nodarbinātība un
sociālā aizsardzība jaunajā demogrāfiskajā kontekstā” (Komiteja) secinājumi un
galvenie diskusijas jautājumi. Pasaules iedzīvotāju dzīves ilgums pagarinās, rezultātā
palielinās arī materiāli atkarīgo personu – cilvēku, kuri ir atkarīgi no saviem bērniem
vai valsts atbalsta - procents. Demogrāfiskās pārmaiņas būtiski ietekmē darbaspēku,
darba tirgu un sociālās aizsardzības sistēmas, līdz ar to valstu valdības un
starptautiskās organizācijas meklē risinājumus demogrāfisko pārmaiņu stabilizēšanai
un darba tirgus harmonizēšanai. SDO Administratīvā padome 2011.gadā nolēma
ietvert jautājumu par nodarbinātību un sociālo aizsardzību jaunajā demogrāfiskajā
kontekstā SDO Konferencē.
Komitejas

diskusiju

pamatā

bija

SDO

Ģenerāldirektora

sagatavotais

ziņojums

1

„Nodarbinātība un sociālā aizsardzība jaunajā demogrāfiskajā kontekstā” , kas sniedza
analītisku un statistisku pamatojumu pasaules demogrāfisko pārmaiņu tendencēm un
apkopojumu par dažādām valstu pieejām šo pārmaiņu pārvaldīšanā.
Komitejā apskatāmie jautājumi ir ļoti aktuāli Latvijas darba tirgum. Darbaspēka
novecošanās un jauniešu nodarbinātības izaicinājumi skar arī Latviju un šobrīd ir
Latvijas sociālo partneru uzmanības lokā. Līdz ar to ir būtiski sekot līdzi pasaules
tendencēm, politikas virzienu dokumentiem un diskusijām.
1

Report IV Employment and social protection in the new demographic context. Fourth item on the agenda
International Labour Conference, 102nd Session, 2013. Pieejams angļu valodā:
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/102/reports/reports-submitted/WCMS_209717/lang--en/index.htm.

Ekspertīzes pirmā sadaļa sniedz statistisku informāciju par pasaules demogrāfisko
pārmaiņu tendencēm un galvenajiem izaicinājumiem. Ekspertīzes otrā sadaļa informē
par SDO galvenajiem politikas un tiesību instrumentiem demogrāfisko pārmaiņu
pārvaldīšanā. Savukārt pēdējā sadaļa apskata Komitejas pieņemto rezolūciju, kas
ietver komitejas diskusijas secinājumus.2

2.

Darba tirgus dinamika jaunajā demogrāfiskajā kontekstā

2.1. Pasaules demogrāfiskās tendences
Jauno demogrāfisko kontekstu pasaulē raksturo nenovēršama un neatgriezeniska
„sabiedrības novecošanās” tendence - samazinās mirstība un dzimstība un pagarinās
dzīves

ilgums

-

tas

viss,

pateicoties

nozīmīgajam

cilvēces

sociālajam

un

3

ekonomiskajam progresam. Pirms industrializācijas un tehnoloģiju laikmeta mirstība
un dzimstība bija augstas un atradās balansā, kas veda pie lēna un pastāvīga
sabiedrības pieauguma tempa. Atkarībā no tehnoloģiju, zinātnes un industrializācijas
attīstības sabiedrība piedzīvojusi dažādus demogrāfiskos posmus.
Pirmajā posmā sabiedrībā bija novērojama mirstības samazināšanās, īpaši bērnu
dzimstība, kas noveda pielielāka jauniešu īpatsvara sabiedrībā. Šim posmam nevar
noteikt aptuvenus laika rāmjus, taču tas var ilgt garu laika periodu. Otrajā posmā
samazinājās dzimstība un liels jauniešu īpatsvars no iepriekšējā posma nokļuva
darbspējas vecumā, kas palielināja darba vecumā esošo personu skaitu. Šis posms
ilga aptuveni 40-50 gadus. Trešajā posmā, kurā sabiedrības atrodas šobrīd, dzimstība
un mirstība turpina samazināties un pagarinās dzīves ilgums. Vienlaikus liels darba
vecuma personu skaits no iepriekšējā posma noveco, kas palielina vecāka gadagājuma
personu skaitu un rada „sabiedrības novecošanās” fenomenu. Šis posms arī ir īslaicīgs.
Pēdējā posmā zemi dzimstības un zemi mirstības rādītāji ved pie konstanta, taču maza
sabiedrības locekļu skaita pieauguma vai pat iedzīvotāju skaita samazināšanās.4
2

Resolution concerning employment and social protection in the new demographic context. Report of the
Committee on Employment and Social Protection in the New Demographic Context. p.71.
3
Employment and social protection in the new demographic context. p.1.
4
Turpat. p.5.

Kā savā ziņojumā atzīmē SDO ģenerāldirektors, pasaules iedzīvotāju skaits turpinās
pieaugt no 6.9 miljardiem 2010.gadā līdz 9.3 miljardiem 2050.gadā, neskatoties uz
dzimstības samazināšanos. 2045.-2050.gadā dzimstības koeficients samazināsies uz
2.2 bērniem uz vienu sievieti, salīdzinot ar 2.5 bērniem uz vienu sievieti 2005.2010.gadā.5 Līdz 2030.gadam atbilstoši prognozēm pasaulē būs vairāk cilvēku vecumā
virs 60 gadiem, nekā bērnu līdz 10 gadiem.6
Kamēr daudzās attīstošajās valstīs ir novērojams augsts jauniešu īpatsvars, kas var
būt gan izaicinājums, gan iespēja šo valstu ekonomiskajai attīstībai, visās attīstītajās
valstīs notiek jauniešu procenta samazināšanas sabiedrībā un vecāka gada gājuma
cilvēku procenta palielināšanās. Taču nākamajās dekādēs sabiedrības novecošanās būs
novērojama gandrīz visās valstīs. Šajā sakarā ģenerāldirektors uzsver, ka personu
vecumā līdz 15 gadiem skaits palielināsies par 30% tāpat kā personu vecumā no 15
līdz 64 gadiem skaits. Savukārt iedzīvotāju skaits virs 65 gadiem trīskāršosies un līdz
2050.gadam veidos vairāk nekā 1,5 miljardus personu.
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Statistiski sabiedrības novecošanās izpaudīsies tādejādi, ka personu virs 60 gadiem
skaits palielināsies no 10 % (kuri tika fiksēti 2000.gadā) līdz 21.8% 2050.gadā.
Interesants aspekts ir tas, ka vecuma grupā virs 60 gadiem visātrāk aug personu virs
80 gadiem skaits, kas tuvākajās dekādēs četrkāršosies.8 Visai vecākā gada gājuma
vecuma grupai ir raksturīga feminizācija – sievietēm dzīvojot ilgāk nekā vīriešiem.
Šobrīd pasaulē vecumā grupā virs 60 gadiem sievietes veido 54.5 %.
Sabiedrība turpinās dzīvot ilgāk. Līdz 2025.gadam vidējais dzīves ilgums sievietēm un
vīriešiem palielināsies par 6 gadiem, savukārt laika periodā no 2025.gada līdz
2050.gada tas palielināsies par 3.5 gadiem.9 Attīstītajās valstīs vidējais dzīves ilgums
palielināsies lēnāk – par 7.1. gadu no 75.6 gadiem uz 82.7 gadiem 2050.gadā.
Attīstības valstīs tas palielināsies straujāk – gandrīz par 10 gadiem no 64.5 gadiem uz
74.4 gadiem 2050.gadā. 10
Dzīves ilguma palielināšanās tempi pasaulē
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Pasaules vidējais vecums palielināsies no esošajiem 28 gadiem uz 38 gadiem
2050.gadā. Attīstītajās valstīs vidējais vecums ir par 13 gadiem augstāks nekā
attīstības valstīs un par 20 gadiem lielāks nekā mazattīstītajās valstīs.
Attiecībā uz dzimstības rādītājiem vairāk attīstītajos reģionos dzimstības rādītājs
šobrīd ir 1.7 bērni uz vienu sievieti, savukārt 2.1. bērni uz sievieti ir nepieciešamais
rādītājs, lai noturētu sabiedrības iedzīvotāju skaitu esošajā līmenī. Līdz 2050.gadam
tas palielināsies līdz 2 bērniem. Savukārt mazāk attīstītajos reģionos līdz 2050.gadam
dzimstības rādītājs samazināsies no esošajiem 2.7 bērniem uz 2.2. bērniem uz vienu
sievieti.

Praktiski

visas

attīstītās

valstis

šobrīd

piedzīvo

dzimstības

līmeņa

samazinājumu, tostarp arī Korejas Republika (1.3 bērni 2005.gadā) un Ķīna (1.64
bērni 2005.gadā). No visiem reģioniem tikai Āfrikas reģions spēs noturēt nepieciešamo
dzimstības līmeni virs 2.1. bērnam uz 2050.gadu.11
Reģionālajā skatījumā visi pasaules reģioni piedzīvo demogrāfiskās izmaiņas, taču to
ātrums un apmērs atšķiras. Attīstītās valstis (šīm valstīm pievieno arī Ķīnu), atrodas
vēlākos

demogrāfisko

novecošanos

pārmaiņu

fenomenu.
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piedzīvojot

ietvaros

lielāku

sabiedrības

novecošanās apmēri atšķīrās: ja Japānā, Krievijas Federācijā, Portugālē un Šveicē
sabiedrība noveco ātri, tad ASV tas notiek daudz lēnāk.
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Kopumā attīstītajās valstīs

sabiedrības daļa vecumā virs 60 gadiem šobrīd veido vienu piektdaļu un līdz
2050.gadam tā izaugs līdz vienai trešdaļai.
Savukārt attīstības valstīs personas vecumā virs 60 gadiem veido aptuveni 8% no
sabiedrības un līdz 2050.gadam viņi veidos vienu piektdaļu no sabiedrības.
Lielākā daļa vecāka gada gājuma cilvēku dzīvos attīstības valstīs. Līdz 2050.gadam
79% no personām virs 60 gadiem dzīvos attīstības valstīs, jo īpaši Āzijā. Āzijai seko
Eiropa un Āfrika. Mazāks procents dzīvos Ziemeļamerikā.
Līdz 2050.gadam 32 valstīs dzīvos vairāk nekā 10 miljoni personu vecumā virs 60
gadiem, tostarp piecās valstīs, kurās dzīvos vairāk nekā 50 miljonu šīs grupas

11
12

Turpat.12.
Turpat. p.10.

iedzīvotāju: Ķīna – 440 miljoni, Indija – 316 miljoni, ASV – 11 miljoni, Indonēzija – 72
miljoni un Brazīlija – 64 miljoni.13

2.2. Darbaspēka izmaiņas
Iepriekš minētās demogrāfiskās izmaiņas būtiski ietekmēs darbaspēka izmaiņas. Līdz
2020.gadam pasaules darbaspēks pieaugs līdz 420 miljoniem darbinieku, taču
darbaspēka pieaugums atšķirsies dažādos pasaules reģionos: tas vairāk pieaugs
mazattīstītajās valstīs un tikai nedaudz attīstītajās valstīs.14 Vislielākais darbaspēka
pieaugums ir sagaidāms Āzijā, jo īpaši Austrumu Āzijā Ķīnas darbaspēka ekspansijas
dēļ.
Āfrikas kontinentā darbaspēks pieaugs visātrāk, taču Āfrikas dienvidu daļā darbaspēks
augs lēnāk HIV/AIDS ietekmes uz iedzīvotāju skaitu dēļ. Latīņamerikā, Karību reģionā
un Ziemeļamerikā darbaspēks turpinās pastāvīgi pieaugt, taču lēnāk nekā Āfrikas
reģionā. Eiropā būs novērojams darbaspēka pieauguma palēnināšanās un darbinieku vīriešu

īpatsvara

samazinājums.

To

izskaidro

ar

darbaspēka

samazinājumu

Austrumeiropā, jo īpaši Krievijas Federācijā.
Darbaspēka sadalījums pasaules reģionos uz 2020.gadu (%)
Okeānija; 0,6
Āfrika; 14,4
Latiņamerika un
Karību jūra; 9,1
Ziemeļamerika;
5,2

Eiropa; 10

13
14

Turpat. p.11.
Turpat. p19.

Āzija; 60,7

Darbaspēka izmaņas ietekmē ne tikai demogrāfiskās tendences, bet arī fakts, ka tikai
noteikts personu daudzums darbaspējīgā vecumā strādā vai meklē darbu (kas ir divas
grupas, kuras veido darbaspēku).
Dažādām personu grupām ir dažāda līdzdalības pakāpe darba tirgū. Kopumā pasaulē
vīriešu līdzdalība darba tirgū ir lielāka nekā sieviešu līdzdalība neatkarīgi no vecuma
grupas. Tikai vidēji 52 % sieviešu piedalās darba tirgū, un šis procents ir palicis
nemainīgs pēdējo divu dekāžu laikā. To izskaidro ar kultūras īpatnībām un sociālajām
normām, kā arī iespēju savienot ģimeni un darbu trūkums.
Atsevišķos reģionos sieviešu līdzdalība darba tirgū ir augusi, piemēram, Latīņamerikā,
kas noticis, pateicoties lielākām sieviešu nodarbinātības iespējām un labākām bērnu
pieskatīšanas iespējām. To var izskaidrot arī ar kopējo nodarbinātības līmeņa
pieaugumu, kā arī sākotnēji zemāku sieviešu līdzdalības līmenis 1980.gados.15
Personu grupas dala arī atkarībā no vecuma: jauniešu un vecākā gadagājuma cilvēku
līdzdalība darba tirgū ir viszemākā. Kopumā pēdējo dekāžu laikā visos reģionos
jauniešu nodarbinātības līmenis ir sarucis un tiek paredzēts, ka tas turpinās
samazināties, jo īpaši attiecībā uz jauniešiem-vīriešiem. To izskaidro ar ilgāku laiku,
kuru jaunieši velta izglītībai, ka arī atsevišķos reģionos – ar sliktiem darba tirgus
apstākļiem, piemēram, Vidējos Austrumos, Centrālajā un Dienvidaustrumu Eiropā (ne
Eiropas Savienības valstīs) un Ziemeļu Āfrikā.
Savukārt gados vecāku sieviešu līdzdalība darba tirgū pieauga un turpina pieaugt,
izņemot vairāk attīstītas valstis, jo īpaši Eiropu. Visos reģionos, neskatoties uz kultūras
un ekonomiskās attīstības aspektiem, vislielākā līdzdalība darba tirgū ir konstatēta
personu vecumā no 25 līdz 54 gadiem vidū.
(a) Bezdarba līmenis
Pasaules bezdarba līmeņa pieaugums par 4.2 miljoniem 2012.gadā ir lielākais
bezdarba līmeņa pieaugums kopš 2000.gada. 2012.gadā tas veidoja 197.3 miljonus
15

Turpat.p.21.

darba meklētāju un 2013.gadā ir paredzēts, ka bezdarbnieku skaits pieaugs vēl par
aptuveni 5.1 miljonu cilvēku un 2014.gadā – vēl par 2.9 miljoniem. Tas viss pie
nosacījuma, ka Eiropas Savienībā tiks veiksmīgi atrisināta dalībvalstu parādu un banku
krīze, kā arī ASV tiks pieņemta politika, kura izvairīsies no straujas izdevumu
samazināšanas.
Tajā pašā laikā tiek prognozēts, ka pasaules bezdarba līmenis turpinās pieaugt un
apstāsies pie 6% līdz 2017.gadam. Pieaugums 2013.gadā salīdzinājumā ar 2012.gadu
ir saistīts ar prognozēto bezdarba pieaugumu attīstītajās valstīs un Eiropas Savienības
reģionā, kā arī Dienvidaustrumu Āzijā un Klusā okeāna reģionā, Dienvidāzijā un
Latīņamerikā un Karību jūras reģionā. Daži iemesli, savukārt ir saistīti ar iedzīvotāju
skaita un darbaspēka izaugsmi, bet daži ir - ar darba tirgus izmaiņu neatbilstību
ātrajām ekonomiskajām izmaiņām.
Taču, ja Eiropas Savienības ekonomiskā krīze netiks savlaicīgi un veiksmīgi atrisināta,
bezdarba līmeņa aina var būt vēl mazāk pievilcīga. Pasaules bezdarbs varētu
palielināties vēl par 3,5 miljoniem 2013.gadā (kopējais pieaugums par 8.7 miljoniem
salīdzinājumā ar 2012.gadu), sasniedzot 206 miljonus bezdarbnieku, kas atbilst 6.1
%. 2014.gadā tas var sasniegt 212.2 miljonus, kas atbilst 6.2%.
Vislielākais bezdarba pieaugums notiks attīstītajās valstīs un Eiropas Savienības
reģionā, kur bezdarba līmenis sasniegs 9.2% 2013.gadā un pieaugs līdz 9.5%
2014.gadā. Negatīvais scenārijs paredz, ka nespēja ieviest efektīvas politikas, lai
izvairītos no vēl intensīvākas eiro zonas krīzes paaugstinās vispārējo bezdarba līmeni
līdz līmenim, kas nav redzēts kopš 2009.gada krīzes. Kā uzsver SDO, šis prognozes
modelis vērtē tikai Eiropas Savienības nespējas atrisināt ekonomisko krīzi sekas. Tas
neietver iespējamo dubulto ietekmi, ko var atstāt nepietiekamas politikas gan Eiropā,
gan Amerikas Savienotajās Valstīs. Šāda attīstība neapšaubāmi radītu vēl lielāku
bezdarba pieaugumu.16

16

Global Employment Trends 2013. Recovering from a second jobs dip. International Labour Organization 2013.
Pieejams:http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--publ/documents/publication/wcms_202326.pdf. p.31.

Bezdarba līmenis pasaules reģionos 2007.-2017.17
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(b) Jauniešu bezdarbs
Kā norāda SDO, situācija ar jauniešu nodarbinātību darba tirgū pasaulē joprojām ir
sevišķi drūma. Pēc SDO aplēsēm pasaules jauniešu bezdarbs pieauga līdz 73.8
miljoniem 12,6% 2012.gadā, salīdzinot ar 12.4% 2011.gadā. Kopš 2007.gada
jauniešu bezdarbs ir palielinājies par 3.4. miljoniem, neskatoties uz jauniešu skaita
pieaugumu par 12 miljoniem pasaulē.
Daļa no samazinājuma ir saistīta ar pagarinātu laiku, kuru jaunieši pavada izglītībā,
kas ir labvēlīga tendence daudzās jaunattīstības valstīs ar vēsturiski īsāku vidējās un
augstākās izglītības laiku. Taču jaunatnes līdzdalības līmenis attīstītajās valstīs un
Eiropas Savienības reģionā ir vairāk izskaidrojams ar motivācijas trūkumu un augstu
jauniešu, kuri nemācās, nestrādā un nemeklē darbu,18 procentu. Faktiski šobrīd pastāv
risks, ka daudzi jaunieši vairākās valstīs pāriet no bezdarbniekiem vai izkritušajiem no
darba tirgus uz nenodarbināmām personām.19
Jauniešu bezdarba prognozes pasaules reģionos
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(c) Darbaspēka migrācija
Daudzās valstīs migrācija ir nozīmīgs faktors, kas ietekmē darbaspēka kompozīciju.
Šobrīd aptuveni 214 miljoni cilvēku – 3.1 % no pasaules iedzīvotājiem dzīvo ārpus
savas izcelsmes valsts. Šis skaitlis ir vairāk nekā divas reizes lielāks nekā pirms 25
gadiem. No šiem 214 miljoniem cilvēku aptuveni 105 miljoni ir ekonomiski aktīvi.
Laika periodā līdz 2050.gadam tiek prognozēts, ka starptautisko migrantu neto skaits
uz vairāk attīstītajiem reģioniem sasniegs 103 miljonus. Jāatzīmē, ka šis skaitlis
kompensēs prognozēto dabisko iedzīvotāju skaita samazināšanos par 74 miljoniem
cilvēkiem vairāk attīstītos reģionos, uz kuriem dosies darbinieki-migranti.

2005.gadā 62 miljoni migrantu no jaunattīstītajām valstīm pārcēlās uz vairāk
attīstītām valstīm, gandrīz tikpat daudz migrantu - 61 miljons cilvēku - pārcēlās no
vienas mazāk attīstītas valsts uz citu.
Laika periodā līdz 2050.gadam galvenās starptautisko migrantu apmešanās valstis,
pēc ekspertu prognozēm, būs:
Amerikas Savienotās Valstis - 1.1 miljoni migrantu;
Kanāda - 200000 migrantu;
Vācija – 150000 migrantu;
Itālija - 139000 migrantu;
Apvienotā Karaliste - 130,000 migrantu;
Spānija - 123000 migrantu;
Austrālijā - 100000 migrantu.
Valstis, no kurām visvairāk izceļos migranti, ir:
Ķīna -329000 migrantu gadā;
Meksika – 306000 migrantu;
Indija – 241000 migrantu;
Filipīnas – 180000 migrantu;
Indonēzija – 164000 migrantu;
Pakistāna - 67000 migrantu.20

(d) Darbaspēka pārvietošanās un urbanizācija
Vairāk nekā puse pasaules iedzīvotāju līdz 2030.gadam dzīvos pilsētās. Kopumā
nākotnes iedzīvotāju skaita pieaugums ir sagaidāms gandrīz tikai pilsētu teritorijās.
Līdz 2030.gadam pasaules pilsētu iedzīvotāju skaits sasniegs 4.9 miljardus, bet lauku
iedzīvotāju skaits samazināsies par 28 miljoniem cilvēku. Turklāt urbanizācijas temps
visstraujāk pieaugs tajos reģionos, kuros šobrīd ir zems urbanizācijas temps,
piemēram, Austrumāfrikā. Pilsētu iedzīvotāju skaits Āfrikā un Āzijā divkāršosies līdz
2030.gadam, un daudzi no šiem pilsētu iedzīvotājiem dzīvos nabadzīgos apstākļos.21
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(f) Darbaspēka trūkums un iemaņu neatbilstība
Pašreizējās demogrāfiskās tendences var izraisīt būtisku darbaspēka trūkumu.
Vairākas valstis, jo īpaši industrializētās valstis, aizvien vairāk pievērš uzmanību
darbaspēka trūkumam, kas rodas sabiedrības novecošanās dēļ. Piemēram, Eiropas
dalībvalstis var saskarties ar ievērojamu darbaspēka trūkumu pēc 2018.gada, jo
iedzīvotāju vecumā no 20 līdz 59 gadiem skaits dramatiski samazināsies, bet vecuma
grupā no 60 līdz 69 gadiem turpinās pieaugt vēl 20 gadus.
Šo novecošanās efektu vairs nevarēs kompensēt ar lielāku sieviešu un vecāku cilvēku
iesaistīšanu darba tirgū. Eiropas Komisija prognozē, ka nodarbinātības rādītāji gados
vecākiem darba ņēmējiem sasniegs 59 % 2025.gadā, salīdzinot ar 47 % 2010.gadā.22
Taču darbaspēka trūkums svārstās atkarībā no valstu ekonomiskā stāvokļa un esošā
bezdarba līmeņa. Valstīs, kurās bezdarba līmenis ir zems, darbaspēka trūkuma
problēma kļūst ātri redzama. Piemēram, Nīderlandē, līdz 2015.gadam darbaspēka
pieprasījums var izaugt līdz 600000 jaunajām darba vietām, taču darba tirgus pieaug
tikai par 225,000 darbiniekiem.
Savukārt valstīs, kurās šobrīd ir augsts bezdarba līmenis, ko ietekmē pasaules
ekonomikas un finanšu krīze, rodas mazākas bažas par darbaspēka trūkumu.
Neskatoties uz to, ka darbaspēka trūkuma jautājums paliek strukturālā tendence, tas
nekļūst par prioritāti politiskajā darba kārtībā.
Darbaspēka trūkums jo īpaši ir spēcīgs nozarēs, kurās nepieciešamas noteiktas
iemaņas. Dažas nozares, piemēram, veselības aprūpe, izglītība un transports ziņo par
speciālistu trūkumu. Piemēram, Vācijā šobrīd prasmju trūkuma dēļ aptuveni miljons
darbavietu ir vakantas. Gandrīz katrs otrais Vācijas uzņēmums meklē kvalificētu
cilvēku, visvairāk ražošanā un pakalpojumu sniegšanas nozarē. Vācijas iedzīvotāju
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and social protection in the new demographic context. p.42.

strauja novecošanās draud palielināt prasmju trūkumu vairākās citās nozarēs
tuvākajos gados.
Zviedrijā dažās ekonomikas nozarēs, piemēram, celtniecībā un mašīnbūvē, saskaras
ar darbaspēka trūkumu. Daudziem uzņēmumiem šis trūkums rada zaudējumus
rentabilitātei un konkurētspējai. Darba devēji Čehijā, Ungārijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā
un Rumānijā ziņoja par kvalificētu darbinieku trūkumu un norādīja to kā svarīgu
šķērsli uzņēmējdarbības izaugsmei apstrādes rūpniecībā un būvniecībā.23
Saskaņā ar jaunākajām prognozēm Ķīnā būs 22 miljonu liels kvalificētu darbinieku
trūkums līdz 2020.gadam par spīti milzīgajām investīcijām valsts izglītībā.
Jaunattīstības un attīstītās valstis sastopas ar būtiskām problēmām sakarā ar
kvalificētu veselības aprūpes darbinieku trūkumu. Jaunattīstības valstīs, jo īpaši mazo
ienākumu valstīs, kvalificētu veselības aprūpes darbinieku trūkums jau ir pamanāms
un tuvākajā laikā pastiprināsies
Attīstītajās valstīs pieaug pieprasījums pēc specializētā personāla slimnīcās un
ilgtermiņa veselības aprūpes iestādēs saistībā ar pieaugošo veco iedzīvotāju skaitu.
Pasaules Veselības organizācija 2006.gadā konstatēja 4.3 miljonu veselības aprūpes
darbinieku trūkumu visā pasaulē.24
No 57 valstīm ar kritisku darbaspēka trūkumu 36 valstis bija Subsahāras Āfrikas valstu
reģionā. Rezultātā pēdējo desmit gadu laikā ir novērojama strauja veselības aprūpes
personāla migrācija. Taču darbaspēka migrācija var palīdzēt tikt galā darbaspēka ar
trūkumu īstermiņā, bet nav racionāla atbilde ilgtermiņā.
Attiecībā uz izglītības un nodarbinātības aktivitāti SDO Ģenerāldirektors atzīmē, ka
vidēji pieaugušajiem, kuri vairāk laika velta izglītībai un apmācībai, ir lielāka varbūtība
būt ekonomiski aktīviem un mazāka iespējamība būt bezdarbniekiem. Piemēram,
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Ungārijā saskaņā ar pētījumiem 62 % darba ņēmēju ar vidējo izglītību vecumā no 45
līdz64 gadiem strādā. Savukārt strādājošas personas tajā pašā vecumā ar augstāko
izglītību veido 75 %.25 Tāpat nabadzīgajās valstīs personu līdzdalības līmenis palielinās
atkarībā no izglītības līmeņa: Indijā, piemēram, tikai 25 % no neizglītotiem vecāka
gada gājuma cilvēkiem piedalās darba tirgū, salīdzinot ar tām personām, kurām ir
izglītību apliecinošs diploms vai augstākās izglītības grāds - aptuveni 50% no viņiem ir
nodarbināti.
Eiropas Savienībā prasmju līmenis ir īpaši svarīgs faktors vecāku cilvēku iesaistīšanā
darba tirgū. Visos vecumos nodarbinātības aktivitāte ir lielāka personām ar augstāku
izglītības līmeni. Interesanti, ka sievietes ir vairāk izglītotas attiecībā uz pielāgošanos
darba tirgum nekā vīrieši.
Vīriešiem aktivitātes līmeņa starpība starp zemas un augstas kvalifikācijas līmeņiem
parasti palielinās līdz ar vecumu un visvairāk ir novērojama vecuma grupās 55-59 gadi
un 60-64 gadi, kur šī starpība pārsniedz 20 % punktus.

26

3.
SDO politikas un tiesību instrumenti demogrāfisko pārmaiņu un ar to
saistīto darba tirgus izaicinājumu pārvaldīšanai
3.1. SDO konvencijas un rekomendācijas
SDO ir pieņēmusi virkni konvenciju un izstrādājusi vairākas rekomendācijas par
demogrāfisko pārmaiņu pārvaldīšanas jautājumu. Pirmais instruments ir parādījies
neilgi pēc SDO izveidošanas jau 1930.gadā (pārskatīts 1967.gadā) un aptvēra
invaliditātes, vecuma un apgādnieka zaudējuma apdrošināšanas jautājumus – SDO
konvencija nr.128 Konvencija par invaliditātes, vecuma un apgādnieka zaudējuma
pabalstiem27.
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1962.gadā SDO ģenerāldirektors savā ziņojumā Starptautiskajai Darba konferencei
uzsvēra ieguldījumu, kuru gados vecāki darba ņēmēji var sniegt ekonomikai un
sabiedrībai. Vecāka gadagājuma darbinieku jautājums bija darba kārtībā 1979.gada
un 1980.gada Starptautiskajā Darba konferencē. Rezultātā tika pieņemta SDO
rekomendācija nr.162 Par gados vecākiem darbiniekiem (Rekomendācija nr.162).28 Tās
mērķis ir gados vecāku darba ņēmēju tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi.
Rekomendācija vecāka gada gājuma darbinieki definēti kā visi darba ņēmēji, kuriem
var rasties grūtības nodarbinātībā un profesionālajā darbībā saistībā ar vecumu.29
Savās statistikas publikācijās SDO piemēro vecuma grupu no 15 gadiem līdz 64
gadiem kā personas darbspējīgā vecumā. Attiecīgi vecāka gada gājuma personas ir
personas virs 64 gadiem. Taču šāds vecuma sadalījums tiek izmantots salīdzināšanas
nolūkos un ir nepieciešams ņemt vērā dažādus pensijas vecumus dažādās valstīs.30
Rekomendācija nr.162 fokusējas uz pasākumiem, kas būtu jāīsteno, lai aizsargātu
gados vecāku darbinieku vajadzības. Tā ietver galvenos elementus, kurus ir
nepieciešams ieviest, lai veicinātu vecāka gada gājuma personu nodarbinātību:
vienlīdzīgu iespēju un attieksmes nodrošināšana;
darba aizsardzības mehānismi;
pasākumi, kuri sagatavo personas pensijas vecumam un nodrošina piekļuvi,
pensijām, pabalstiem un sociālajai aizsardzībai.
Rekomendācijā nr.162 uzsvērts, ka nodarbinātības problēmas gados vecākiem darba
ņēmējiem būtu jārisina kopsakarā ar vispārējo un sabalansēto pilnas nodarbinātības
stratēģiju. Katrai valstij savā nacionālajā politikā ir jāparedz pasākumi, lai novērstu
diskrimināciju attiecībā uz nodarbinātību un profesiju pret gados vecākiem darba
ņēmējiem.
Saskaņā ar Rekomendāciju nr.162 gados vecākiem darbiniekiem ir jānodrošina:
(a) piekļuve profesionālajai orientācijai un darbā iekārtošanas pakalpojumiem;
(b) piekļuve, ņemot vērā viņu personīgās prasmes, pieredzi un kvalifikāciju:
28
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(i) nodarbinātībai pēc savas izvēles gan valsts, gan privātajā sektorā: (ii)
profesionālās

apmācības

iespējām,

jo

īpaši

turpinātai

apmācībai

un

pārkvalifikācijai;
(iii) apmaksātam mācību laikam, jo īpaši nolūkā apmeklēt apmācības un
arodbiedrību izglītības;
(iv) tiesībām uz tiesīgu darba uzdevumu sadali;
(c) darba tiesību aizsardzība saskaņā ar valsts tiesību aktiem un praksi;
(d) taisnīga atlīdzība par līdzvērtīgu darbu;
(e) sociālā aizsardzība un sociālā palīdzība;
(f)

darba

aizsardzība,

tostarp

darba

drošības

un

veselības

aizsardzības

pasākumi;
(g) piekļuve mājokļiem, sociālajiem pakalpojumiem un veselības aprūpes
iestādēm, jo īpaši, ja
nodarbinātību.

šī

pieeja ir

saistīta

ar

profesionālo darbību

vai
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Saistībā ar sociālo aizsardzību ir jāpiemin SDO sociālās aizsardzības instrumenti: SDO
1952.gada konvencija nr.102 Sociālās aizsardzības (obligātie standarti) konvencija,32
un 2012.gada rekomendācija nr.202 Par sociālās aizsardzības minimumu.33
Konvencija nr.102 un Rekomendācija nr.202 paredz starptautisku pamatprincipu
ietvaru par sociālās aizsardzības apmēriem un līmeņiem, kuri ir nepieciešami, lai
nodrošinātu ienākumu uzturēšanu un ienākumu drošību, kā arī piekļuvi veselības
aprūpei visa dzīves cikla laikā, tostarp vecumdienās.34
Demogrāfisko
instrumentiem.

pārmaiņu
Šajā

pārvaldīšanā

sakarā

nozīmīga
35

Nodarbinātības politiku konvencija,

būtiska
ir

SDO

loma

ir

politikas

1964.gada

plānošanas

konvencija

nr.122

1975.gada konvencija nr.142 Cilvēkresursu
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Pieejama:

attīstības konvencija,36 kā arī 2004.gada rekomendācija nr.195 Cilvēkresursu attīstības
rekomendācija.37
Konvencija nr.122 paredz pasākumus, kā var organizēt efektīvu nodarbinātības politiku
un

īstenot

darba

tirgus

pasākumus,

kas

aptver

neaizsargāto

darba

ņēmēju

kategorijas, piemēram, gados vecākus darba ņēmējus. Savukārt konvencijai nr.142 un
rekomendācijai nr.195 ir nozīmīga loma sekmīgu izglītības politiku un programmu,
kuru mērķauditorija ir vecāka gadagājuma darba ņēmēji, izstrādē un īstenošanā.38
Konvencija Nr.142 īpaši aicina valstis pakāpeniski paplašināt, pielāgot un saskaņot
profesionālās apmācības sistēmas, lai apmierinātu gan jauniešu, gan pieaugušo
vajadzības visas dzīves garumā, neatkarīgi no prasmju un atbildības līmeņa.39
Cits instruments, kas paredz gados vecāku darbinieku darba tiesību aizsardzību, ir
SDO 2006.gada rekomendācija nr.198 Darba attiecību rekomendācija,40 kas sniedz
vadlīnijas, kā nodrošināt aizsardzību darba ņēmējiem, kuri nav pārliecināti par to, vai
viņiem pastāv darba attiecības un vai viņus aizsargā darba tiesības, tostarp sievietes,
jaunieši, gados vecāki darbinieki un darbinieki ēnu ekonomikā.

3.2. SDO politikas dokumenti
Tā kā šis ekspertīzes mērķis nav pārstāstīt visus SDO politikas dokumentus
demogrāfisko pārmaiņu pārvaldīšanas veicināšanai, šajā sadaļā tiks pieminēts,
autoresprāt, nozīmīgākais politikas dokuments un aktuālākais reģionālais dokuments.
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(a) Pasaules Nodarbinātības pakts
Pasaules nodarbinātības pakts41 ir SDO 2009.gadā pieņemtais politikas dokuments,
kas apkopo līdzsvarotus un reālistiskus politikas pasākumus, kurus valstis ar reģionālo
un starptautisko institūciju atbalstu var pieņemt un īstenot, lai atvieglotu krīzes
ietekmi un paātrinātu nodarbinātības atveseļošanos, ievērojot demogrāfisko pārmaiņu
izraisītas vajadzības.
Pakts aicina dalībvalstis noteikt cienīga darba iespējas par ekonomiskās krīzes
risināšanas pamatu. Pakts atgādina, ka darba tiesību ievērošana, sociālās aizsardzības
stiprināšana, sociālais dialogs un dzimumu līdztiesības veicināšana ir kritiski valstu
atveseļošanās no krīzes procesā un turpmākajā attīstībā. Tas piedāvā portfeļa
politikas, kuru mērķis ir:
• radīt nodarbinātību;
• paplašināt sociālo aizsardzību;
• ievērot darba standartus;
• veicināt sociālo dialogu;
• veidot taisnīgu globalizācijas procesu.
Pakts paredz šādus pamata virzienus valstu nodarbinātības un sociālās aizsardzības
politikām:
nodarbinātības aizsardzība, izmantojot ilgtspējīgus uzņēmumus, kvalitatīvus
sabiedriskos pakalpojumus, atbilstošu sociālo aizsardzību visiem, izmantojot
starptautisko un valsts atbalstu šo pasākumu koordinētai īstenošanai;
valsts atbalsts darbinieku grupām, kuras krīze skārusi vissmagāk, tai skaitā,
jauniešiem, riska grupām - ar zemu algu, zemu kvalifikāciju ēnu ekonomikā
nodarbinātiem un migrējošiem darba ņēmējiem;
pasākumi, kas veicina nodarbinātības saglabāšanu un atvieglo pāreju no viena
darba uz otru;
efektīvi valsts nodarbinātības dienesti un darba tirgus institūcijas;
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vienlīdzīga piekļuve un iespējas prasmju attīstībai, kvalitatīvām apmācībām un
izglītībai, nodrošinot darbaspēku ar prasmēm, kādas nepieciešamas šodien un
rīt;
darba tiesību un citu starptautisko darba standartu ievērošana;
sociālā dialoga, piemēram, trīspusējo sarunu, principu īstenošana;
īstermiņa pasākumu saskaņošana ar ekonomisko, sociālo un vides ilgtspējīgu
attīstību;
atbalstoša tiesību aktu bāze, kas sekmē darba vietu radīšanu;
ilgtermiņa bezdarba riska ierobežošana, veicinot ātrāku atgriešanos darba
tirgū;
iespēju tikt nodarbinātam ēnu ekonomikā ierobežošana;
mazo, vidējo un mikro uzņēmumu lomas darba vietu radīšanā veicināšana;
valstu nodarbinātības garantiju shēmu, sabiedrisko darbu programmas pagaidu
nodarbinātībai uzlabošana;
nodarbinātības iespēju paplašināšana, stimulējot gan darbaspēka pieprasījumu
un darbaspēka piedāvājumu;
ieguldījumu infrastruktūrā, pētniecībā un attīstībā, sabiedriskajos pakalpojumos
un "zaļā" ražošanā palielināšana, kas ir svarīgi instrumenti, lai radītu
darbavietas un veicinātu noturīgu saimniecisko darbību;
ilgtspējīgas

sociālās

aizsardzības

sistēmas

veidošana,

neaizsargātās grupas, novēršot nabadzības pieaugumu.

lai

Lai

atbalstītu

izvairītos

no

algu samazināšanas, jāizmanto sociālais dialogs, koplīgumi, minimālās algas
pielāgošana;
sociālā dialoga principu un instrumentu izmantošana visos līmeņos;
darba institūciju stiprināšana, lai aizsargātu strādniekus, viņu sociālo drošību,
darba tirgus politiku un sociālo dialogu;
godīga

un

ilgtspējīga

globalizācijas

veicināšana,

īpaši

tirdzniecības sektorā un videi draudzīgas ekonomikas izveidē.
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finanšu

sektorā,
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(b) Oslo deklarācija
2013.gada aprīlī SDO Eiropas reģiona dalībvalstis pulcējās Oslo, Norvēģijā, uz
reģionālo sanāksmi, kura bija veltīta pasaules un Eiropas reģiona ekonomikas krīzes
un demogrāfisko pārmaiņu izraisīto izaicinājumu risināšanai un pārvaldīšanai. Pēc
ilgstošām diskusijām, kurās piedalījās tostarp Eiropas Komisijas, Eiropas Centrālās
bankas un Pasaules bankas pārstāvji, tikšanās dalībnieki pieņēma Oslo deklarāciju,43
kurā vienojās par galvenajiem virzieniem krīzes un sabiedrības novecošanās seku
mazināšanai.
Lai sniegtu arodbiedrību biedriem iespējas iepazīties ar deklarāciju kā būtiskāko
Eiropas

reģiona

politikas

dokumentu

demogrāfisko

izaicinājumu

risināšanai,

deklarācijas saturs izklāstīts tālāk.
SDO deklarāciju uzskata par vienu no veiksmīgākiem SDO biedru izstrādātajiem
dokumentiem, pateicoties tā lakoniskajam raksturam un tiešumam.44
Deklarācija: Atjaunojot uzticību, izaugsmi un nodarbinātību
Konteksts
Mūsu pēdējā sanāksmē, kas notika Lisabonā 2009.gada februārī, mēs bijām smagas
ekonomiskās krīzes vidū ar pieaugošu bezdarbu, nenoteiktību un negatīvu ietekmi uz
lielu skaitu darba ņēmējiem un uzņēmumiem. Tas noveda pie Pasaules nodarbinātības
pakta pieņemšanas 2009.gada jūnijā, kuru vēlāk apstiprināja G20 kā daļu no savas
politikas sistēmas ar mērķi stāties pretī krīzei.
Četrus gadus vēlāk valstu realitātes joprojām atšķiras. Dažas Eiropas un Centrālāzijas
(ECA) reģiona valstis atgūstas no krīzes ar stabilu vai uzlabotu darba tirgu. Taču
nozīmīgā mūsu reģiona daļā krīze padziļinājās, bezdarbam pieaugot līdz satraucošam
līmenim, jo īpaši jauniešu vidū, palielinot darbavietu trūkumu, pieaugot nevienlīdzībai,
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Pieejama:

vājinot sociālo aizsardzību, pasliktinot un padarot nedrošu vidi uzņēmumiem un
investīcijām, kamēr daudzas valdības ievieš sāpīgas reformas un cīnās ar parādu un
finansiāla rakstura problēmām.
Šajās valstīs ir nepieciešams radīt pozitīvu ceļu, lai pārvarētu negatīvās ekonomiskās,
sociālās un politiskās sekas un atjaunotu uzticību. Sociālais dialogs un koplīgumu
slēgšana kalpo kā efektīvs instruments, lai mazinātu krīzes ietekmi, taču daudzās
valstīs tas ir novājināts.
Fiskālā konsolidācija, strukturālās reformas un konkurētspēja, no vienas puses, un
stimulu paketes, ieguldījumi reālajā ekonomikā, kvalitatīvas darbavietas, palielinātas
kredīta iespējas uzņēmumiem, no otras puses, nedrīkst būt konkurējošas paradigmas.
Mūsu kopējās interesēs ir izstrādāt ilgtspējīgu pieeju, lai veicinātu nodarbinātību,
izaugsmi un sociālo taisnīgumu.
Mēs uzskatām, ka pasākumi, kas ietverti 2009.gada Pasaules nodarbinātības paktā, ir
būtiski un tie būtu efektīvi jāīsteno.
Uzticību var atjaunot.
Politikas prospekti
Pateicoties savai trīspusējai struktūrai un tās pilnvarām, SDO ir ideāli piemērota, lai
atbalstītu tas biedriem sociālās un ekonomikas krīzes risināšanā un palīdzētu izveidot
stabilu un taisnīgu reformu politiku.
SDO ir nepieciešams:
 veicināt tādu politiku, kas veicina cienīgu darbu un darba vietu radīšanu,
izmantojot:
o

nodarbinātībai draudzīgas makroekonomikas politikas un investīcijas reālajā
ekonomikā;

o

iedrošinošu vidi uzņēmumiem;

o

atbilstošas stratēģijas, lai uzlabotu konkurētspēju un ilgtspējīgu attīstību,
vienlaikus ievērojot pamatprincipus un tiesības darbā;

 veicināt stratēģijas, kas uzlabo darba kvalitāti un aizklāt dzimumu atalgojuma
atšķirības;
 veicināt politiku, kas veido un uztur uzņēmumu, jo īpaši mazo un vidējo
uzņēmumu,

uzticību,

uzņēmumu

ilgtspēju,

saskaņā

ar

2007.gada

Starptautiskās Darba konferences rezolūciju par ilgtspējīgu uzņēmējdarbību;
 veicināt politiku, kas palīdz darba meklētājiem, izmantojot efektīvas aktīvās
darba tirgus programmas, īpaši pievēršoties jauniešu un gados vecāku
strādājošo vajadzībām, veicinot sieviešu līdzdalību;
 novērst

neatbilstību

starp

darba

ņēmēju

prasmēm

un

darba

tirgus

vajadzībām;
 veicināt 2012.gada Starptautiskās Darba konferences Aicinājumu darbībai
jauniešu nodarbinātības krīzes novēršanai ieviešanu;
 veicināt stratēģijas, lai palielinātu ieguldījumus pētniecībā un attīstībā, tai
skaitā inovatīvajās tehnoloģijās un zaļajā ekonomikā;
 veicināt atbilstošas un ilgtspējīgas sociālās aizsardzības sistēmas;
 veicināt spēcīgu un atbildīgu sociālo partnerību, lai nodrošinātu sociālo dialogu
visos līmeņos, kas sekmē taisnīgu resursu sadali, sociālo progresu un
stabilitāti balstoties uz produktivitāti orientētu darba samaksas politiku;
 atbalstīt pilnīgu SDO 2008.gada Sociālā taisnīguma deklarācijas īstenošanu,
īpašu uzmanību pievēršot pamatprincipiem un pamattiesībām darbā.
SDO rīcības instrumenti
Pašreizējā situācija prasa ārkārtēju reakciju no SDO. Reformu process SDO jāuzlabo
savas spējas rīkoties.
Mēs aicinām SDO biroju:
 nodrošināt uz pierādījumiem balstītus augstas kvalitātes pētījumus, analīzi un
tehniskās konsultācijas;
 sniegt atbalstu SDO biedriem konkrētu izaicinājumu, kas ir identificēti
attiecīgajās reģiona valstīs, risināšanā;
 atbalstīt fundamentālo nodarbinātības standartu un citu būtisku starptautisko
darba standartu ieviešanu;

 veicināt pieredzes apmaiņu, tostarp izmantojot platformu labās prakses
apmaiņai un rīkojot seminārus savstarpējai apmācībai par konkrētiem;
 veidot valdību un sociālo partneru kapacitāti pildīt viņu pienākumu stiprināt
ieguldījumu atveseļošanā un reformās, uzlabojot sociālo dialogu, koplīgumu
slēgšanu un efektīvu sociālo partnerību;
 veicināt sinerģiju un politiku saskaņotību ar starptautiskām un reģionālām
organizācijām un iestādēm - jo īpaši ar Starptautisko Valūtas fondu, OECD,
Pasaules Banku, Eiropas Savienību un Eirāzijas Ekonomikas komisiju makroekonomikas, darba tirgus, nodarbinātības un sociālās aizsardzības
jautājumos caur forumiem, piemēram, G20 Kopīgo Nodarbinātības un Finanšu
ministru sanāksmi, ko rīkos Krievijas Federācija 2013.gada jūlijā.

4. Komitejas diskusijas secinājumi

Atzīstot, ka demogrāfiskās pārmaiņas būtiski ietekmē darbaspēku, darba tirgu un
sociālās aizsardzības sistēmas, komitejas dalībnieki pieņēma rezolūciju, kas ietver
komitejas

diskusijas

secinājumus.45

Rezolūcija

ietver

Komitejas

diskusijas

secinājumus, kuri latviešu valodā ir izklāstīti turpmāk. Secinājumi ietver kopsavilkumu
par pasaules demogrāfisko pārmaiņu galvenajiem aspektiem, politikas veidošanas
pamatprincipus šo pārmaiņu pārvaldīšanā, kā arī sagaidāmo rīcību no SDO.
Secinājumi par nodarbinātību un sociālo aizsardzību jaunajā demogrāfiskajā
kontekstā
I. Demogrāfiskās izmaiņas un to izaicinājumi
1. Demogrāfiskās izmaiņas, tostarp iedzīvotāju novecošana ir universāla tendence
visās valstīs un reģionos, neskatoties uz to, ka demogrāfiskās pārejas notiek atšķirīgos
tempos un dažādos laika periodos. Cilvēka attīstības indekss, jo īpaši dzīves ilgums,
kalpo par atskaites punktu. Ilgāka un veselīgāka dzīve, ir viens no svarīgākajiem
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sasniegumiem cilvēces attīstībā, bet jāatzīst, ka priekšā ir daudz darāmā, lai
nodrošinātu, ka ikviens var gūt no tā labumu.
2. Pasaules iedzīvotāji pieaug skaitā un noveco. Ir sagaidāms, ka līdz 2050.gadam
pasaules iedzīvotāju skaits pārsniegs 9 miljardus, un iedzīvotāju, vecumā no 60
gadiem un vairāk, skaits būs trīskāršojies. Trīs ceturtdaļas no pasaules vecākajiem
iedzīvotājiem pēc prognozēm dzīvos jaunattīstības valstīs. Vairākums no vecāka
gadagājuma cilvēkiem ir sievietes. Vecuma izraisītā atkarība pieaug: 2000.gadā bija
deviņas personas darbspējas vecumā uz katru personu, kura ir vecāka par 65 gadiem,
2050.gadā - būs tikai četri.
3. Valstis un reģioni dažādos demogrāfisko pārmaiņu posmos saskaras ar dažādām
problēmām, un tādēļ dažādu iedzīvotāju novecošanās, jauniešu nodarbinātībai un
HIV/AIDS ietekmes aspektiem tiek piešķirtas dažādas steidzamības pakāpes.
4. Jaunajai demogrāfiskajai situācijai ir dziļa ietekme uz darbaspēku un darba tirgus
dinamiku, sociālās drošības sistēmu, nodarbinātību un ekonomisko attīstību.
5. Tiek lēsts, ka nākamo desmit gadu laikā darbaspēkā parādīsies par 420 miljoniem
vairāk cilvēku nekā šodien. Tiek prognozēts, ka darbaspēka pieaugums būs īpaši
spēcīgs jaunattīstības valstīs, kur šobrīd lielākā daļa cilvēku strādā ēnu ekonomikā.
Turpretī iedzīvotāju darbspējas vecumā skaita pieaugums būs nemainīgs vai pat
samazināsies daudzās attīstītajās valstīs. Pasaules mērogā līdz ar to būs nepieciešams
radīt vairāk nekā 600 miljonu darbavietu, lai integrētu 197 miljoni pašlaik esošo
bezdarbnieku (73 miljoni no viņiem ir jaunieši), un jaunpienācējus darba tirgū.
6. Tikai aptuveni 20 % no pasaules darbspējīgā vecuma iedzīvotājiem ir efektīva
piekļuve pilnvērtīgai sociālajai aizsardzībai. Jaunattīstības valstīs, 342 miljoniem gados
vecākiem cilvēkiem trūkst adekvātu ienākumu drošības, un, ja nekas netiks darīts, šis
skaits varētu pieaugt līdz 1,2 miljardiem līdz 2050.gadam. Pārtikas nodrošinājums,
uzturs un piekļuve dzeramajam ūdenim un higiēnai ir nozīmīgas problēmas daudzām
ģimenēm bez pietiekamu ienākumu drošības. Vecāka gadagājuma cilvēkiem bieži vien
nākas turpināt savu ekonomisko aktivitāti, lai izdzīvotu un nopelnītu iztiku.

7. Oficiālās nodarbinātības palielināšana un darbaspēka līdzdalības rādītāji ir būtiski,
lai apmierinātu sociālās aizsardzības un ekonomiskās attīstības vajadzības. Tomēr
neformālā nodarbinātība un cita veida nepietiekami aizsargāta darba formas turpina
prevalēt daudzos darbaspēka segmentos un pāreja uz cienīgu darbu ir lēna un
sarežģīta. Tas arī pakļauj riskam piekļuvi sociālajam nodrošinājumam.
8. Daudzās valstīs pasaules ekonomikas krīze, ar to saistītie regulēšanas pasākumi un
izaugsmes palēnināšanās turpina ietekmēt darba tirgu un sociālās drošības sistēmas,
kas ietekmē sociālo struktūru un ekonomisko stabilitāti. Dažās valstīs, augsts
bezdarba līmenis, pieaugošs jauniešu, kuri nav nodarbināti, neiegūst izglītību un
nepiedalās

apmācībās,

īpatsvars,

nodarbinātības

nestabilitāte,

pieaugoša

nevienlīdzība, arvien nedrošā vide uzņēmumiem, pieaugošs pieprasījums pēc sociālās
aizsardzības un sociālā dialoga pavājināšanās pievienojas izaicinājumiem, ko rada
demogrāfiskās izmaiņas. Krīze izdara spiedienu uz valsts finansēm un parādiem. Tā
pakļauj riskam sociālās aizsardzības sasniegumus un sarežģī nepieciešamās reformas.
Citās valstīs, valsts politikai ir izdevies saskaņot ekonomisko izaugsmi, nodarbinātību
un

resursu

pārdali,

radot

labvēlīgu

ciklu

balstītu

uz

visaptverošām

sociālās

aizsardzības sistēmām.
II. Pamatprincipi un politika
9. Lai risinātu demogrāfisko izmaiņu izraisītās problēmas ir nepieciešama efektīva
politika. Plašais SDO standartu klāsts, kas skar demogrāfiskās pārmaiņas, sniedz
politikas norādes. Ir sniegtas šādas norādes:
(a) Visaptverošs daudzpusīgs un integrēts politikas pasākumu kopums, kas atzīst
demogrāfisko pārmaiņu, nodarbinātības, darbaspēka migrācijas, sociālo aizsardzību un
ekonomisko attīstības savstarpējo atkarību.
(b) Atbilstoši SDO pamatprincipiem un tiesībām darbā un cienīgam darbam visā
personas dzīves cikla laikā, politikām ir jābūt izveidotām ar īpašu saturu, ņemot vērā
atšķirīgās valstu situācijas, tostarp demogrāfisko struktūru, ekonomisko attīstību,
tiesiskās sistēmas, darba tirgus vajadzības, sociālās nodrošināšanas sistēmas un
fiskālo telpu.
(C) Integrēta un saskaņota pieeja apmācībām, kuras ir saskaņotas ar darba tirgus
vajadzībām, izglītību, nodarbinātības veicināšanas un sociālās aizsardzības politiku,

kas

veicina

labvēlīgu

nodarbinātības

ciklu,

sociālo

aizsardzību,

produktivitāti,

iekļaujošo izaugsmi un attīstību.
(D) Ilgtermiņa vīzija, kas aptver dzīves ciklu un veicina personisku atbildību, kopīgu
trīspusējās sadarbības partneru atbildību un solidaritāti starp paaudzēm un iedzīvotāju
grupām.
(E) Inovatīvas politikas paketes, kuras reaģē uz pārmaiņām.
(F) Efektīvs un prasmīgs sociālais dialogs un koplīgumu slēgšana, kas ir balstīti uz
savstarpēju uzticību un cieņu atbilstoši valsts politikai un praksei.
(G) Diskriminācijas vecuma dēļ novēršana un apkarošana.
(H) Dzimumu līdztiesības veicināšana visā dzīves cikla laikā.
(I) Darba ņēmēju ar invaliditāti iekļaušanas veicināšana.
(J) Laba pārvaldība, kas balstās uz atbildību un caurspīdīgumu.
(K) Nodarbinātības un darbaspēka līdzdalības veicināšana, radot labvēlīgu politisko
vidi, kas veicina ilgtspējīgu uzņēmumu un darbavietām bagātu izaugsmi.
(L) Efektīva jauniešu nodarbinātības un apmācību programmas.
(M) Tiesības uz sociālo drošību ir cilvēka tiesības.
(N) Pamata veselības aprūpes un ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu nodrošināšana.
(O) Trīspusējo centienu stiprināšanai bērnu darba izskaušanā.
III. Plašs politikas kopums
10. Galvenā atbildība par politikas efektīvai demogrāfisko pārmaiņu risināšanai
ieviešanu ir valstij. Ar pareizo politiku kombināciju un attiecīgo ieinteresēto pušu
apņemšanos un rīcību demogrāfiskās pārejas var kļūt ne tikai pārvaldāmas un
ilgtspējīgas, bet var pārvērsties par iespējām.
11. Nodarbinātības un sociālās aizsardzības politika būtu jāizstrādā tādā veidā, lai tās
pastiprina viena otru, reaģējot uz nodarbinātības specifiku un daudzveidību, ienākumu
modeļiem un iedzīvotāju vajadzībām. Sociālā aizsardzība būtu jāuzskata par ilgtermiņa
ieguldījumu, kas sniedz sniedzot stabilizāciju un piedāvā sociālo un ekonomisko atdevi
laika gaitā.
12. Uz nodarbinātību vērstas ekonomiskas politikas un attīstības stratēģijas ir
nepieciešamas, lai radītu cienīgas un ražīgas darbavietas visiem darbspējas vecuma

personu grupām, taisnīgu ienākumu sadali, un palielinātu vispārējo nodarbinātības
līmeni. Tie ietver uz nodarbinātību vērstus makroekonomikas un reglamentējošos
noteikumus, kas veicina valsts un privātās investīcijas, ilgtspējīgu uzņēmējdarbību
veicinošu vidi, prasmju attīstību, uzņēmējdarbību un aktīvās darba tirgus politikas.
Nodarbinātības

politikas

konvencija,

1964.gads

(Nr.122),

rekomendācija

par

cilvēkresursu attīstību 2004.gads (Nr.195) rekomendācija par darbavietu radīšanu
mazos un vidējos uzņēmumos 1998.gads (Nr.189), un citi attiecīgie standarti
nodrošina vadošo ietvaru.
13. Dalībvalstīm nopietni jāapsver daudzlīmeņu politikas portfeļa, kas ir ietverts SDO
Aicinājuma

rīkoties

jaunatnes

nodarbinātības

krīzes

novēršanai

(2012.gads),

īstenošana.
14. Labi pārvaldītas migrācijas politikas atbilstošas SDO Daudzpusējam ietvaram par
darbaspēka migrāciju, var turpināt darbaspēka un prasmju trūkumu mazināšanu,
veicinot darbinieku – migrantu tiesību ievērošanu un risinot jautājumus, piemēram,
saistībā ar intelektuālā darbaspēka emigrāciju.
15. Koplīgumu slēgšana un minimālās algas noteikšana saskaņā ar valsts politiku un
praksi var nodrošināt taisnīgu ienākumu sadali sabiedrībā, tostarp atalgojuma
atšķirību starp dzimumiem mazināšanu, un uzlabot iemaksu jaudu.
16. Būtu jāizveido un jāuztur visaptveroša, piemērota un ilgtspējīga sociālās drošības
sistēma. Kā prioritāte ir nepieciešams valsts sociālās aizsardzības minimums, lai
garantētu, ka visām personām ir piekļuve izglītībai, pamata veselības aprūpei un
pamata ienākumu drošībai. Saskaņā ar Rekomendāciju par Sociālās aizsardzības
minimumu, 2012.gads (Nr.202) pakāpeniski būtu jānodrošina augstāki sociālās
aizsardzības līmeņi, lai aptvertu tik daudz cilvēku, cik vien iespējams.
17. Sociālās aizsardzības (minimālie standarti) konvencija, 1952.gads (Nr.102) un
Rekomendācija par Sociālās aizsardzības minimumu 2012.gads (Nr.202), kā arī citi
SDO sociālās aizsardzības standarti, sniedz starptautisku ietvaru visaptverošas
sociālās aizsardzības sistēmas, kas nodrošina aizsardzību visā dzīves cikla laikā,

izveidei. Tie ietver arī principus, kas ir būtiski, lai nodrošinātu ilgtspējīgas sociālās
aizsardzības sistēmas un pabalstu pietiekamību.
18. Darba tirgiem ir jāfunkcionē tādā veidā, kas pieļauj korekcijas mainīgos apstākļos,
atzīstot, ka visām pusēm ir likumīgās intereses. Tam vajadzētu notikt labvēlīgā
regulējuma ietvaros, kas sniedz darba ņēmējiem stabilitāti un drošību pārmaiņas
procesā un darba devējiem - nepieciešamo elastību konkurētspējai un inovācijām.
19. Politikas, ar mērķi palielināt produktivitāti, var kompensēt darbaspēka sarukumu
sabiedrībā, kas noveco, un var veicināt attīstību visās valstīs. Šādas politikas, ietver:
■ izglītību, apmācības un mūžizglītību;
■sociālo aizsardzību, tostarp efektīvu pieeju valsts veselības un sociālajiem
pakalpojumiem;
■ uzlabotus darba apstākļus un efektīvu darba drošību un veselības aizsardzību;
■ne-diskriminējošu praksi, kas aptver daudzveidību un iejūtību attiecībā uz vecumu,
dzimumu un invaliditāti;
■ darba prakses ietvarus, kas veicina produktivitātes uzlabojumus;
■ politiku, kas atbalsta inovācijas.
20. Prasmju neatbilstība un prasmju trūkums ir izplatīta problēma visās valstīs un
attīstības stadijās. Prasmju politika ir būtiska daļa no politiku kopuma.
21. Valdībai, darba devējiem un darba ņēmējiem būtu jāstrādā kopā, lai palielinātu
mūžizglītības iespējas, lai veicinātu nodarbināmību un produktivitāti, un, lai novērstu
prasmju novecošanu. Pasākumi varētu ietvert:
■ prasmju izmantot jaunas tehnoloģijas uzlabošana;
■ vecuma ierobežojumu pieejai izglītībai un apmācību atcelšana;
■ apmācību uztveršana par karjeras plānošanas neatņemamu sastāvdaļu;
■ atbalsts labvēlīgai videi mācībām un attīstībai, piemēram, jaukta vecuma grupas
un mentorings.
22. Ir nepieciešama mērķtiecīga politika, lai palielinātu darbaspēka neaizsargāto un /
vai nepietiekami pārstāvēto grupu līdzdalību. Ģimenes atbalsta, darba un privātās
dzīves

saskaņošanas,

bērnu

un

veco

ļaužu

aprūpes

iespēju

nodrošināšanas,

maternitātes aizsardzības, paternitātes un ar ģimenes atbildību saistīto atvaļinājumu,
elastīgā darba laika un mājas darba mērķtiecīgas politikas ir iespējami varianti. Šīs
iespējas var arī palielināt kopējo darbaspēka līdzdalību. Vecāka gadagājuma darba
ņēmēju līdzdalības darba tirgū palielināšanai ir liela nozīme, un tā var gūt labumu no
trīspusējās sadarbības pasākumiem, lai vienotos par pasākumiem un stimuliem, kas
ļauj darba devējiem nodrošināt vairāk darbavietu vecāka gadagājuma darba ņēmējiem
un darba ņēmējiem palikt darbā, līdz tie sasniedz savu aiziešanu pensijā.
23. Politikas pasākumi, lai risinātu strādājošo ēnu ekonomikā likteni un veicinātu
vairākus ceļus pārejai no neoficiālas uz oficiālu, cienīgu un produktīvu darbu ir
prioritāte jaunajā demogrāfiskajā kontekstā, tostarp paplašinot sociālo aizsardzību.
24. Daudzās valstīs, novecošanās rezultātā pieaug pensiju izmaksas. Ir nepieciešams
nodrošināt pensiju sistēmu finanšu, fiskālo un ekonomisko ilgtspēju ar atbilstošu un
labi izstrādātu politiku, finansēšanas mehānismiem un izpildes pasākumiem. Politika
būtu jāpapildina ar piekļuvi pieejamiem, kvalitatīviem veselības un sociālās palīdzības
pakalpojumiem.

Politikai

būtu

jācenšas

nodrošināt

piemērotību

un

pensiju

prognozējamību, kā arī pakāpenisku un elastīgu pāreju no aktīvās darba dzīves uz
pensionēšanos, veicot pasākumus, piemēram, pakāpeniska pensionēšanas, nepilna
laika darbu un darba dalīšanu.
25. Reformējot sociālās aizsardzības pensiju sistēmas, valstis bieži saskaras ar
pieejamo

iespēju

sarežģītu

izvēli,

taču

vienmēr

jāpievērš

uzmanība

ar

tiem

saistītajiem sociālajiem iznākumiem. Labākā izvēle katrai valstij būs tāda, kas ņems
vērā uzkrātās pensijas tiesības, pamatosies uz starppaaudžu taisnīgumu un solidaritāti
un balstīsies uz labi informējošam konsultācijām, saturīgu dialogu un kopīgu sociālo
partneru atbildību.
Dažās valstīs šī izvēle varētu ietvert efektīvu pensijas vecuma palielināšanu. Ja tā ir
noticis, pensijas vecuma palielināšanas ietekme uz darbiniekiem, jo īpaši tiem, kuri ir
tuvu pensijas vecumam, ir jārisina, pamatojoties uz godīgumu, ievērojot darba
ņēmēju un darba devēju intereses. Ja šāda reforma ir saistīta ar pensionēšanās
vecuma palielināšanu, darba devējiem, darbiniekiem un sabiedrībai būs specifiskas
intereses un iespējas. Šādām reformām ir jāatzīst, ka dažām darba ņēmējiem vai

darba ņēmēju grupām ir samazinātas spējas un dzīves ilgums, jo īpaši tiem, kuri
pavada savu dzīvi strādājot grūtās vai bīstamās profesijās. Pensionēšanās atlikšanai ir
jābūt darba ņēmēja izvēles jautājumam. Gados vecāku darba ņēmēju nodarbināšana
var būt vienlīdz izdevīga darba ņēmējiem un darba devējiem. Ir nepieciešams risināt
veselības un ar to saistītus jautājumus.
26. Politika, kuras mērķis ir apkarot vecuma diskrimināciju, dažādības prakses un
jutīgums pret vecumu ir cilvēka cieņas un produktivitātes pieauguma centrālā
sastāvdaļa. Tie varētu ietvert:
• nodarbinātības tiesību aktu, kas apkaro vecuma diskrimināciju, veicināšana,
ieviešana un izpilde;
• izpratnes veicināšanas kampaņas, ko veic valdības, sociālie partneri un
plašsaziņas līdzekļi, lai cīnītos pret negatīvo attieksmi par gados vecākiem
cilvēkiem un palielinātu izpratni par viņu vērtīgu pienesumu sabiedrībai;
• uzņēmuma līmeņa iniciatīvas, piemēram, uzņēmuma organizētas dažādības
programmas.
27. Pasākumi, kas veicina profilaktisko darba drošību un veselības aizsardzību
darbavietā un veselīgu dzīvesveidu, būtu jāveicina visā dzīves cikla laikā, ieskaitot, bet
ne tikai, darba drošības un veselības aizsardzības tiesību aktu izstrādi ar atbilstošiem
atbilstības mehānismiem, un ņemot vērā vecuma, dzimuma un invaliditātes īpašas
veselības un darbavietas vajadzības.
28. Ir jāapsver politika, kas paredz darba laika elastīgumu un darba organizāciju,
atbilstoši konkrēto vecuma grupu, dzimuma un invaliditātes vajadzībām, vienlaikus
saglabājot

pienācīgu

sociālās

aizsardzības

nodrošinājumu.

Koplīgumu

slēgšanu

saskaņā ar valsts tiesību aktiem un praksi var atvieglot šādas politikas ieviešana.
29. Demogrāfiskās pārejas palielina pieprasījumu aprūpes nozarē. Šīs nozares un tā
ilgtspējas veicināšana ir būtiska, lai aizsargātu cilvēkus un nodrošinātu, ka viņi dzīvo
un noveco ar cieņu. Aprūpes nozare arī paver jaunas iespējas ieguldījumiem,
inovācijām un darbavietu radīšanai. Šīs nozares laba pārvaldība ir nepieciešama, lai
nodrošinātu kvalitatīvu aprūpi. Būtu jāveicina aprūpes pakalpojumu profesionalitāte.

30. Tradicionālās aprūpes sistēmas, kas lielā mērā balstās uz sieviešu ģimenes
locekļiem pienākumiem, ir pakļautas arvien lielākam spiedienam. Aprūpes sniegšana
pieprasa atzīt ģimenes, kopienas un profesionālo aprūpes pakalpojumu papildu un
pamata lomu. Aprūpes sistēmas ir jāattīsta tā, lai tās risinātu daudzveidīgo
pieprasījumu pēc aprūpes pakalpojumiem. Būtu jāveicina profesionālo aprūpes
pakalpojumu akreditācija un regulēšana.
31. ir jāveicina aprūpes darba ņēmēju tiesības uz cienīgu darbu, tostarp uzlabojot
darba apstākļus, attīstot un atzīstot prasmes un veicinot dzimumu līdztiesību.
32. Vajadzīgos resursus, lai efektīvi īstenotu politikas pasākumu kopumu var
mobilizēt, izmantojot dažādus līdzekļus, piemēram, efektīvu nodokļu un ieguldījumu
saistības, tostarp pasākumus, lai novērstu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.
IV. Trīspusējā sadarbība un sociālais dialogs
33. Sociālais dialogs visās tā formās ir nepieciešams, lai atrastu efektīvu, taisnīgu un
ilgtspējīgu

atbildi

demogrāfiskajiem

izaicinājumiem

un

var

piedāvāt

nozīmīgu

ieguldījumu iekļaujošai, ilgtspējīgai izaugsmei un attīstībai. Nepieciešamos reformu
procesus

vislabāk

var

pārvaldīt,

izmantojot

sociālo

dialogu,

lai

līdzsvarotu

nodarbinātību, sociālo aizsardzību un ar to saistītās finanšu un fiskālās prasības.
34. Koplīgumu slēgšanas pārrunas, kas ir balstītas uz apvienošanās brīvību un
savstarpēju uzticību un cieņu, ir svarīgs instruments, lai izstrādātu īpašus koplīgumus,
lai reaģētu uz demogrāfisko pārmaiņu izaicinājumiem dažādos līmeņos.
V. SDO biroja darbība
35. SDO spēlē būtisku lomu, nodrošinot starptautisku vadību pasaulē un darbojoties
kā izcilības centrs demogrāfisko izmaiņu un to ietekmes uz darba pasauli jautājumos.
Rūpīgi ņemot vērā apstiprināto budžetu, Birojam būtu jāatbalsta valdības un sociālo
partneru aktivitātes un strādāt ar daudzpusējām sistēmām šādās jomās.
(A) tehniskā sadarbība, tostarp kapacitātes veidošana, lai atbalstītu:
(I) integrētu valsts rīcības plānu par demogrāfiskajām pārmaiņām izstrādāšanu.

(Ii) darba tirgus informācijas sistēmu izstrāde, prasmju vajadzību identificēšana un
paredzēšana, un monitoringa un novērtēšanas mehānismu prognozēšana.
(Iii)

pieeju,

reaģējot

uz

demogrāfiskajām

problēmām

visās

attiecīgās

valsts

nodarbinātības un sociālās aizsardzības politikās, integrēšana, jo īpaši SDO Aicinājuma
rīkoties saistībā ar jauniešu nodarbinātības krīzi (2012) un Rekomendācijas par
Sociālās aizsardzības minimumu, 2012.gads (Nr.202) ieviešana.
(Iv) valdību, darba devēju un darba ņēmēju organizāciju, kā arī sociālā nodrošinājuma
iestāžu kapacitātes stiprināšana, lai labāk risinātu demogrāfiskos izaicinājumus un
izstrādātu vienotas politikas, tostarp caur sociālo dialogu un trīspusējo sadarbību.
(V) nodarbinātības dienestu stiprināšana un mērķtiecīgu, un aktīvu darba tirgus
politiku īstenošana jauniešiem, sievietēm, vecākiem cilvēkiem un personām ar
invaliditāti.
(Vi) labi pārvaldītu darbaspēka migrācijas politikas izstrāde un tās īstenošana.
(Vii) pārejas no ēnu ekonomikas uz oficiālo ekonomiku veicināšana, ņemot vērā
standartu veidošanas diskusiju par šo jautājumu Starptautiskajā darba konferencē
2014. un 2015.gadā..
(Viii) izpratnes uzlabošana un attiecīgo SDO standartu veicināšana un ieviešana.
(Ix) nepieciešamas apmācības dažādos līmeņos.
(b) zināšanu attīstība, izplatīšana un pārraudzība:
(i) veikt pētījumus un uz pierādījumiem balstītu salīdzinošu politikas analīzi par
mijiedarbību starp nodarbinātības un sociālās aizsardzības politiku, mikro un makro
līmenī.
(ii) apkopot un analizēt labu praksi un veicinātu tās izplatīšanu.
(iii) Nākamo 12 mēnešu laikā izstrādāt izpētes programmu aprūpes nozarē, tai skaitā,
zinātniski pamatotu analīzi par potenciālajām nepilnībām pašreizējos starptautiskajos
darba standartos izskatīšanai Administratīvajā Padomē.
(c) Partnerība un atbalsts:
(i) veicināt, sadarbojoties ar attiecīgām pasaules, starptautiskām un reģionālām
organizācijām un iestādēm, integrētu, starp paaudžu dzīves cikla pieeju, jo īpaši
saistībā ar Attīstības programmu pēc 2015.gada.
(ii) stiprināt partnerību ar Apvienoto Nāciju Organizāciju un citiem pasaules,
starptautiskām un reģionālām organizācijām attiecībā uz Madrides Starptautisko

rīcības plānu novecošanās jautājumos, kas pieņemts Otrajā pasaules asamblejā par
novecošanās 2002.gada aprīlī, un tās reģionālo īstenošanas stratēģiju pārraudzību.

N.Mickeviča
31.07.2013.

