
 
 KODĖL SVARBU SAVO ATEITIMI RŪPINTIS PAČIAM? 

 

Ar žinote, kad:  

Senstančios visuomenės problemos 

Lietuvoje veikianti „Sodros”  pensijų sistema yra paremta tik 
lėšų perskirstymu tarp dirbančiųjų ir pensininkų. Tokia sistema 
yra tinkama ir gerai veikia tuo atveju, kai šalyje yra didelis 
gimstamumas, didelis dirbančių žmonių skaičius ir trumpa 
gyvenimo trukmė. Tačiau, kaip rodo paskutinių dešimtmečių 
tendencijos, demografinė situacija  daugumoje išsivysčiusių 
pasaulio šalių keičiasi ir atskleidžia „Sodros” sistemos 
trūkumus.  

Gimstamumas mažėja ir, visuomenei senstant, didėja 
„išlaikytinių“ skaičius. Lietuvos statistikos departamento 
duomenimis, 2014 metais Lietuvoje vienam pensininkui teko 
2,3 dirbančio asmens. Tuo tarpu 2030 metais, prognozuojama, 
šis skaičius sumažės net trečdaliu – iki 1,74. Gimstamumo 
mažėjimas, emigracija ir nedarbo lygio augimas mažina 
mokančiųjų mokesčius skaičių, be to, dalis jų tampa 
„išlaikytiniais“, gaunančiais bedarbystės pašalpas.  

Senstanti visuomenė yra ilgalaikė tendencija ir niekas nežino, 
kada ji baigsis. Specialistų teigimu, pensinio aprūpinimo 
sistemos, tokios kaip „Sodra” Lietuvoje, ilgainiui nesugebės 
pasirūpinti vis senėjančios visuomenės gerbūviu. „Sodros” 
surenkamos lėšos nėra investuojamos, o tik perskirstomos, 
todėl valstybinės socialinio draudimo pensijos  ateityje tik 
mažės.  

 

 

 

 

 

Pensijų fondų reikšmė 

Pensijų fondų reikšmė kiekvienais metais vis didėja, 
tendencijos nepalieka galimybių valstybėms finansuoti pensijas 
tik pasinaudojant valstybinėmis pensinio aprūpinimo 
sistemomis. Kaupiamieji pensijų fondai laikomi pensijų 
reformos pagrindu ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. 
Ateitis siejama su privačiu kaupimu pensijų sąskaitose, skiriant 
taupymui ne mažiau kaip 10 % dabartinių pajamų.  

Dabar Lietuvoje vidutinė „Sodros“ pensija sudaro tik apie 35 
proc. vidutinio atlyginimo. Kaupimas II pakopoje leidžia pensiją 
pasididinti iki 50-60 proc. gaunamų pajamų. Tačiau tai vis tiek 
yra vienas žemiausių rodiklių pasaulio šalyse, nes netgi 
žadėtas 5,5 proc. pervedamų lėšų į pensijų fondus dydis 
nebūtų pakankamas. Žemiau pateikiame palyginimą, kokią 
dabartinio užmokesčio dalį sudarys būsimos pensijos įvairiose 
šalyse kaupiant II pakopoje (žr. 1 pav.). Savarankiškas 
kaupimas III pakopoje leidžia būsimą pensiją pasididinti ir iki 80 
proc. ar daugiau ir tokiu būdu pasiekti rekomenduojamą 
pensijos dydį. 

 

 

1 pav. Senatvės pensijos dydis, kaupiant II pakopoje, 
lyginant su gaunamu atlyginimu 

Grafikas. Prognozuojamas pensijos dydis 
Šaltinis: Allianz Global Investors tyrimas, 2007  
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Pajamų sumažėjimas 
išėjus į pensiją 

 Šiuo metu 1 pensininkui tenka 2,3 dirbančiojo. 

 Prognozuojama, kad 2030 m. 1 pensininką 
išlaikys 1,74 dirbančiojo. 

 „Sodros “ biudžeto deficitas 2014 metų 
pabaigoje siekė 455,1 mln. Eur, o tai 99,8 mln. 
Eur daugiau, lyginant su 2013 m. 

 Sodros pensijų sistema, paremta tik lėšų 
perskirstymu, nebus efektyvi dėl besikeičiančios 
demografinės situacijos. 

 Dabartinei dirbančiųjų kartai išeitis – taupymas 
pensijų fonduose, tam skiriant ne mažiau nei 10 
proc. nuo pajamų. 

 Šiuo metu, siekiant spręsti „Sodros” biudžeto 
deficito problemas,  įmokos  į II pakopos pensijų 
fondus sumažintos iki 2 proc. Tie, kurie 2013 m. 
pasirinko skirti savo pensijos fondui dalį nuo 
atlyginimo, taip pat gauna subsidiją iš biudžeto. 

 


