Darbo jėga



Nedarbo lygis, pašalinus sezono įtaka, pagal lytį
(teilm020)
Procentais

Pagal Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) apibrėžimą, nedarbo
lygis išreiškiamas bedarbių ir darbo jėgos santykiu. Darbo jėga – tai
visi užimti gyventojai ir bedarbiai. Bedarbiai – tai 15–74 metų amžiaus
asmenys, kurie tiriamosios savaitės metu neturėjo darbo, buvo
pasiruošę pradėti darbą per artimiausias dvi savaites ir per keturias
praėjusias savaites aktyviai ieškojo darbo arba susirado darbą, kurį
pradės dirbti ne vėliau kaip po trijų mėnesių. Duomenys pateikti
pašalinus sezono įtaką.



Užimtumo lygis pagal lytį (tsdec420)
Procentais

Užimtumo lygis išreiškiamas 15–64 metų amžiaus užimtų gyventojų ir
tos pačios amžiaus grupės visų gyventojų skaičiaus santykiu. Rodiklis
apskaičiuojamas remiantis ES darbo jėgos tyrimo duomenimis.
Tyrimas apima visus asmenis, gyvenančius privačiuose namų ūkiuose,
ir neapima institucinių namų ūkių (pvz., pensionų, ligoninių). Užimti
gyventojai – asmenys, kurie tiriamąją savaitę dirbo bet kokį darbą,
trukusį ne trumpiau kaip vieną valandą, už kurį gavo darbo užmokestį
ar iš kurio turėjo pelno arba turėjo darbą ar verslą, bet laikinai dėl tam
tikrų priežasčių nedirbo.



Pagyvenusių gyventojų užimtumo lygis pagal lytį
(tsdde100)
Procentais

Pagyvenusių gyventojų užimtumo lygis išreiškiamas 55–64 metų
amžiaus užimtų gyventojų ir tos pačios amžiaus grupės visų gyventojų
skaičiaus santykiu. Rodiklis skaičiuojamas remiantis ES darbo jėgos
tyrimo duomenimis. Tyrimas apima visus asmenis, gyvenančius
privačiuose namų ūkiuose, ir neapima institucinių namų ūkių (pvz.,
pensionų, ligoninių). Užimti gyventojai – asmenys, kurie tiriamąją
savaitę dirbo bet kokį darbą, trukusį ne trumpiau kaip vieną valandą,
už kurį gavo darbo užmokestį ar iš kurio turėjo pelno arba turėjo darbą
ar verslą, bet laikinai dėl tam tikrų priežasčių nedirbo.



Darbo našumas vienam užimtajam (tec00116)
BVP, tenkantis vienam dirbančiajam,
išreikštas perkamosios galios standartais (PGS) (ES 27
= 100)

Atkreipkite dėmesį, kad buvo pakeistas atskaitos taškas, t. y. dabar
šalių duomenys lyginami su ES 27 duomenimis (ES 27 = 100), todėl
nėra palyginami su anksčiau skelbtais duomenimis (ES 25 = 100).
Bendrasis vidaus produktas (BVP) yra ekonominės veiklos vertinimo
rodiklis. BVP apibūdinamas kaip visų sukurtų prekių ir paslaugų vertė,
atėmus prekių ir paslaugų, naudojamų joms kurti, vertę. BVP vienam
dirbančiajam skaičiuojamas tam, kad būtų galima įvertinti šalies
ekonomikos produktyvumą, palyginti jį su Europos Sąjungos (ES 27)
vidurkiu. Jeigu šalies indeksas yra didesnis nei 100, tokios šalies BVP
vienam dirbančiajam lygis yra aukštesnis už ES vidurkį, ir atvirkščiai.
Pagrindiniai rodikliai pateikiami perkamosios galios standartais, t. y.
bendra valiuta, kuri panaikina kainų lygių skirtumus ir leidžia atlikti
realius BVP palyginimus tarp šalių. Atkreipkite dėmesį, kad sąvoka
„dirbantieji“ neapima perskyros tarp visą ir ne visą darbo dieną
dirbančių asmenų.

Demografija



Gyventojai pagal amžiaus grupes (tps00010)
Dalis, palyginti su bendru gyventojų skaičiumi (%)



Gyventojai pagal pilietybę: užsieniečiai (tps00157)
(asmenys)



Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė pagal lytį (tps00025) Tai rodiklis, rodantis, kiek vidutiniškai metų gyvens naujagimis, jeigu
visą būsimą jo gyvenimą mirtingumo lygis (su amžiumi susijusi mirties
(metais)
tikimybė) nekis.



Gimstamumas (tps00112)
1000 gyventojų

Užsieniečiai – nuolatiniai gyventojai, kurie turi kitos ES ir ne ES
valstybės narės pilietybę. Užsieniečių skaičius pateiktas sausio 1 d.

Tai rodiklis, rodantis gimusių skaičių per metus 1000 gyventojų.

