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ĮVADAS

Ši monografija skirta pagrindinei Lietuvos socialinės apsaugos sistemos daliai socialiniam draudimui. Vertinant makrolygmeniu metinės socialinio draudimo išlai
dos sudaro keliolika proc. šalies nacionalinio produkto, apie devynis dešimtadalius
visų šalies socialinės apsaugos išlaidų, beveik tris kartus daugiau nei išlaidos mokslui
ir švietimui. Vertinant mikrolygmeniu - įtaka namų ūkių pajamoms - socialinis drau

dimas yra antrasis pagal svarbą (po darbo pajamų] namų ūkių gerovės šaltinis.
Beveik visą gyvenimą socialinio draudimo sistemoje tiesiogiai dalyvauja didžioji
dauguma šalies gyventojų - arba kaip donorai, arba kaip išmokų ir socialinio draudi
mo fondų finansuojamų paslaugų gavėjai. Donorų dalyvavimo įnašas - 40 proc. paja

mų (tiek sudaro socialinio draudimo įmokos nuo atlyginimų), mokamų visą darbingą
amžių, paslaugų gavėjai dalyvauja gaudami 50-100 proc. pajamų, mokamų iš socia
linio draudimo (senatvėje, susirgus, susižalojus darbe ir pan.) ir gaunamų nuo kelių

dienų ar mėnesių (sergant, netekus darbo) iki kelių dešimtmečių - tapus neįgaliu.
Visos socialinio draudimo sistemos finansavimo ir jo rezultatų paskirstymo pa
matinė prielaida, užtikrinanti visuomenės gerovę ir socialinę taiką yra gyventojų skir
tingų kartų sąveika pirmiausia pensijų sistemoje, lyčių sąveika - senatvės ir motinys
tės draudimo sistemose, taip pat skirtingų ekonominių sluoksnių (pagal ekonominės

veiklos pobūdį, profesijas, pajamų lygius) sąveika.
Kiekvienos šalies socialinė politika bendrai ir socialinis draudimas konkrečiai yra
saviti, nes priklauso nuo šalies istorinių, kultūrinių, socialinių, ekonominių, politinių
ir kitų sąlygų. Todėl kiekvienos šalies socialinio draudimo sistema yra unikalus tyrimo
objektas. Mokslinės žinios apie Lietuvos socialinį draudimą menkos dėl šalies istori
nės raidos specifikos. Vakarų šalių socialinio draudimo sistemos kelis dešimtmečius
tyrinėjamos įvairiuose tarptautiniuose projektuose. Ypač inicijuotuose Europos Ko
misijos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, Tarptautinės darbo
organizacijos ir kitų politinių, ekonominių ir akademinių organizacijų. Tokiuose pro
jektuose vis dažniau aprėpiamos ir didesnės pokomunistinės šalys. Lietuva paprastai

lieka nuošalyje ir dėl to, kad turi labai menką nacionalinių tyrimų patirtį.
Skaitytojams pristatoma knyga siekiama užpildyti šią spragą. Lietuvoje tokių tyri
mų iki šiol buvo atliekama labai mažai, jie buvo inicijuojami atskirų socialinės srities
administracinių institucijų, todėl labai smulkūs, fragmentuoti ir orientuoti į konjunk
tūrinius užsakovų poreikius. Šiame darbe bandoma iš daugiadalykinės perspektyvos
(sociologijos, ekonomikos, viešojo administravimo, politikos mokslų) išanalizuoti Lie

tuvoje veikiančią socialinio draudimo sistemą kitų šalių kontekste.
Socialinio draudimo sistemos mokslinėje literatūroje yra analizuojamos labai įvai
riais aspektais, pradedant nuo kilmės, raidos veiksnių, kuriems įtaką darė visuomenės
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modernizacija, makromodelių ir jų tipologijų, baigiant atskiromis draudimo rūšimis, jų
sklaida visuomenėse, prieinamumo, išmokų ir finansuojamų paslaugų (medicinos, glo
bos) adekvatumo, teikimo technologijų, poveikio visuomenės ir atskirų jos sluoksnių
gerovei, gerovės perskirstymo, vartojimo rezultatų ir pasekmių, reformų ir tobulinimo

priemonių kryptyse. Paprastai didžiausią socialinio draudimo sistemos dalį sudaro pen
sijos. Socialinio draudimo pensijų schemos egzistuoja visose šalyse ir aprėpia visus arba

absoliučią daugumą gyventojų, reikalauja daug, o dėl spartaus visuomenių senėjimo rei
kalaus dar daugiau išteklių. Todėl jos sulaukė bene didžiausio tyrėjų dėmesio ir anali
zuojamos Įvairiais aspektais - tiek asmens, tiek instituciniu, tiek visuomenės lygmeniu,

tiek kaip fiskalinės politikos objektas, tiek kaip paskatų dirbti ir taupyti veiksnys.
Socialinio draudimo pensijų schemas, jų tipologijas analizavo J. Mylės (1984), K.
Salminen (1993), W. Korpi ir J. Palme (1998). P. A. Diamond, D. C. Lindeman, T. Young

(1996) nagrinėjo ne tik perskirstymo apimtis, bet ir pensijų dydj bei socialinio drau
dimo ir kaupiamųjų pensijų pranašumus ir trūkumus. R. Disney, P. Johnson (1998)
taip pat analizavo pensijų pakeitimo normą, reikalingo finansavimo apimtis, sociali
nio draudimo pensijų indeksavimo, aprėpties problemas, pensijų sistemos tolydumą
ir reformas. T. Stanovnik, N. Stropnik, N. Prinz (2000) vertino pensijų sistemas pagal

veiksmingumą - kaip jos mažina skurdą, jų pakeičiamumo normą, kaip užtikrina ho
rizontalų ir vertikalų teisingumą. C. Gillion, J. Turner, C. Bailey, D. Latulippe (2000)
analizavo pensijų sistemas pagal išmokos dydį, progresyvumą, formą, pensijų siste
mos finansavimo apimtis ir šaltinius, pensijų sistemos aprėptį ir jos problemas, įmokų

mokėjimo vengimą, perskirstymą, poveikį ekonomikai. J. H. Schulz (2002) išskyrė kri
terijus, kuriais remiantis galima būtų palyginti socialinio draudimo ir privačias pen
sijų schemas: pensijos adekvatumas, aprėptis, lankstumas, suprantamumas klientui,
perskirstymas ir ekonominė reikšmė.
N. Barr (2002) analizavo pensijų sistemas - socialinio draudimo ir privačias ekonominės teorijos požiūriu ir priėjo išvadų, kad pagrindinis klausimas yra efekty
vus pensijų schemos valdymas, o finansavimo principas - PAYG ar kaupiamasis - yra
antraeilės svarbos1. Jis taip pat pabrėžė, kad pensijų schemų struktūrų įvairovė yra

gana plati ir pasirinkti yra iš ko, nebūtinai tik renkantis kitą finansavimo principą.
ES 2007 m. buvo siekiama numatyti valstybinių pensijų sistemos būklę 20052050 m. Tyrime „Pensijų schemos ir jų projekcijų modeliai 25 ES šalyse" buvo ana
lizuojamos valstybinės pensijų sistemos, tarp jų ir Lietuvos, išmokų ir finansavimo
aspektu (Pension schemes and projection Models in EU-25 Member States, 2007).
Marin, Žaidi, Coleman, Forster, Falkingham, Gustafsson, Rose, Bontout, Makovec, Fuchs, Wise, Stanton, Chlo-Domiczak, Settergren, Mikula, Rurup, Lefebvre, Perelma, Salomaki, Simonovits, Settergren, Queisser, VVhitehouse (2007) tyrinėjo senėjimo politi
ką, pagyvenusių žmonių gerovės veiksnius, jų materialinius išteklius, ilgalaikį pensijų

'Čia ir toliau tekste angliško pasakymo pay-as-you-go trumpinj PAYG vartosime nusakydami atitinkama pensijų finansavimo
metodą, kai lėšos, reikalingos pensijoms, nėra kaupiamos visą dirbančio asmens gyvenimą, kol jis sulauks senatvės, bet
dabartinės kartos dirbančiųjų sumokėtos įmokos iš karto išmokamos dabartinės kartos pensininkų pensijoms. Toks neverčiamas
trumpinys yra vartojamas ir kitose kalbose akademinėje bei profesinėje literatūroje. Kitas pensijų finansavimo metodas yra kaip
tik kaupiamasis (angį. funded), kurį taikant kiekvienos kartos sumokamos įmokos yra kaupiamos, kol darbinga karta sulauks
senatvės, ir tuomet jai pensijos bus mokamos iš sukauptų lėšų.
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adekvatumą, išėjimo iš darbo rinkos aspektus, valstybinių pensijų programų aprūpi
nimo rezultatus, tolydžios socialinės apsaugos veiksnius, aktuarinius aspektus tarp
kartų, visuomenės senėjimo naštos veiksnius, pagyvenusių žmonių socialinės apsau
gos aspektus ir pan.
L. R. Brovvn (2008] ieškojo potencialaus socialinės apsaugos pensijų modelio, rem
damasis JAV ir Kanados sistemomis. Pagal jį „gera" pensijų sistema šalina skurdą, užti

krina adekvačias pensines pajamas bei tolydžias išmokas, pajamų ir turto lygų pasis
kirstymą, jo teigimu, tokios modelio paieškos yra naudingos šalims, reformuojančioms
ar kuriančioms savo pensijų sistemas. N. Barr, P. A. Diamond (2009) nagrinėja pensijų
tipus, remdamiesi ekonomikos teorija. Įie teigia, kad jvairūs pensijų tipai, atitinkantys
fiskalines ir institucines galimybes apriboja, bet skirtingais lygiais, ekonomikos raidą.
A. Pino, J. Yermo (2010) lygino, kaip pasaulinė ekonomikos krizė paveikė sociali
nės apsaugos ir privačias pensijas. Pirmiausia susidarė investiciniai nuostoliai, kurie

iškėlė klausimą, ar išmokos bus adekvačios. Pokriziniu laikotarpiu gali būti atvirkščias
poveikis ir socialinės apsaugos išmokos gali būti sumažinamos.

Tarp kitų (ne senatvės) socialinio draudimo pensijų dažniausiai analizuojamos
netekto darbingumo pensijos, jų dydis, poveikis užimtumui bei neįgalių asmenų rein-

tegracijai į darbo rinką. Todėl didesnio dėmesio sulaukia pati netekto darbingumo
pensijų politika. Antai, D. Mabbet (2003) analizavo netekto darbingumo pensijų po
litiką, patį negalios pasireiškimą ir neįgaliųjų grupės įvairovę, negalios ir senatvės
pensijos amžiaus didinimo persidengimus ir kitus aspektus. D. McVicar (2007) anali
zavo netekto darbingumo pensijų skaičiaus didėjimą per pastaruosius 30 m. Tyrimas
atskleidė, kad pagrindinės netekto darbingumo pensijų skaičiaus augimo priežastys
buvo darbo rinkos galimybės, mokesčių mokėtojų kaštai, skurdo lygis ir socialinė at-

skirtis bei daugybė šios srities politikos reformų.
Ligos, nedarbo ir motinystės pašalpų analizė taip pat yra akademinių tyrimų dė
mesio centre: paprastai diskutuojama šių pašalpų mokėjimo trukmė ir dydis. L. Larr-

son (2006) tyrinėjo ryšį tarp nedarbo ir ligos draudimo Švedijoje. |o pagrindinė išvada
yra ta, kad asmuo gali gauti didesnę ligos pašalpą nei nedarbo išmoką, dėl to ligos

pašalpos tampa labai populiarios, kai artėja atleidimo iš darbo data. H. Hytti (2006)
analizavo Suomijos ir Švedijos ligos ir netekto darbingumo pensijų gavėjų skaičių bei
nedarbo lygį. Pagal ją pagrindinės priežastys buvo ilgalaikės gerovės valstybės strate
gijos ir struktūriniai socialinės apsaugos sistemos bruožai.
H. Bennmarker, K. Carling, B. Holmlund (2007) dėmesio centre Švedijos nedarbo
draudimo reforma ir dėl jos įvesta dviejų pakopų išmokos struktūra bedarbiams. Tyri
mo tikslas buvo nustatyti, kaip ši reforma paveikė bedarbių paskatas susirasti darbą.
Pagrindinis rezultatas - reforma labai skirtingai paveikė moteris ir vyrus. Vyrų ne
darbo laikotarpis pailgėjo, tuo tarpu moterų sutrumpėjo. Bendrai reformos poveikis
nedarbo laikui buvo artimas nuliui.
J. Khan, B. Jansson (2008) analizavo ligos pašalpų perskirstymo rezultatus pagal

socialinio draudimo institucijų tipologijas ir nustatė, kad labiausiai perskirstančios
sistemos yra bazinės ir tikslinės. Korporatyvinė sistema pagal perskirstymo apimtis
nesiskiria nuo visuotinės.
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Ch. Prinz, W. Tompson (2009) nustatė, kad ligos ir nedarbo politikų konvergavi

mas EBPO šalyse yra politikos imitavimas. Paprastai šalys praktikos semiasi iš kitų
šalių ar tokių organizacijų, kaip EBPO ir pritaiko šią patirtį savo šalies instituciniams
ir politiniams bei ekonominiams poreikiams.

Nedarbo išmokų dydis ir mokėjimo trukmė yra ypač aktuali diskusijų tema tarp
įvairių Europos šalių jau vien dėl lanksčios ir saugios (flexicurity) darbo rinkos kon
cepcijos. A. Launov, J. VVolff, S. Klasen (2004) analizavo teisę į nedarbo išmoką, kuri
padidino nedarbo augimo tempus tarp Vokietijos nekvalifikuotų ir vyresnio amžiaus

dirbančiųjų. Šio tyrimo analizės objektas buvo elgesys ieškant darbo kaip atsakas į
nedarbo išmokų reformas. M. L. Michaud (2004) tyrinėjo ES darbo rinkos politikas,
siekiančias apsaugoti gyventojus nuo nedarbo. Jis nustatė, kad nedarbo draudimas ES
skatina darbo mobilumą, tačiau neigiamai veikia asmens darbo paieškas. Todėl nedar

bo politika turėtų būti reformuojama, peržiūrint išmokų ir mokesčių sistemą taip, kad
pastaroji skatintų užimtumą.
A. Sh. Phipps Kanadoje atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad nėra ryšio tarp mote
rų noro įsidarbinti ir siekio gauti motinystės (nėštumo ir gimdymo) pašalpą. A. Hen-

derson, A. L. VVhite (2004) analizavo paklausos veiksnių poveikį motinystės pašalpos
trukmei bei paklausos, politinių ir išlaidų veiksnių derinį, formuojantį šios srities poli
tiką. |ų nuomone, politikos pobūdis labiausiai priklauso nuo pačios šalies pasirinkimo.
W.). Han, Ch. Ruhm, J. VValdfogel (2009) analizavo, kaip motinystės draudimo po
litika sąlygoja motinų užimtumą ir motinystės pašalpos gavimo trukmę. Ilgesnių mo
tinystės atostogų išeina susituokusios ir labiau išsilavinusios moterys.
M. S. Rendall, 0. Ekert-)affe, H. joshi, K. Lynch, R. Mougin (2009) tyrinėjo Pran

cūzijos ir Didžiosios Britanijos institucinius modelius, integruojančius užimtumą ir
motinystę.

Lietuvoje iki šiol išsamiausiu socialinio draudimo istorijos šaltiniu lieka Č. Mančinsko monografija (Mančinskas, 1971). Joje nuosekliai išdėstyta šalies socialinio draudimo
genezė, jo raida tarpukariu, daug statistinių duomenų. Č. Mančinskas daug dėmesio sky

rė dvarų darbininkų socialiniam aprūpinimui, socialiniu aspektu plačiai nagrinėjo mies
tų darbininkijos padėtį tarpukario Lietuvoje. Tuo metu monografija rašyta atsižvelgiant

į marksistinės metodologijos reikalavimus, todėl ypač akcentuota proletariato kova dėl
socialinio draudimo, revoliucinių darbininkų veikla ligonių kasose bei Lietuvos komu
nistų partijos vaidmuo šiame procese. Monografijoje gausu ideologinių nuostatų, tačiau
kartu joje yra vertingos istorinės medžiagos. Tarpukario Lietuvos socialinės politikos
klausimais straipsnių yra parašęs ir lietuvių išeivijos atstovas ekonomistas J. Paplėnas

(Paplėnas, 1952; Darbo apsauga ir socialinis aprūpinimas, 1968). Atskirus socialinio
draudimo istorijos klausimus savo darbuose yra palietę pokario Lietuvos mokslininkai
Z. Balevičius (Balevičius, 1960), A. Gaigalaitė (Gaigalaitė, 1957) ir kiti.
Po 1990 m. Lietuvoje socialinio draudimo klausimai (daugiausia pensijų) taip pat
sulaukė tyrėjų dėmesio (T. Medaiskis, 2002; 2004; R. Lazutka, 1999; 2002; 2006; A. Bi
tinas, 2008). Valstybės finansų ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto tva
rumo bei subalansavimo požiūriu Lietuvos pensijų sistema tirta A. Bartkaus (2009)
ir V. Klyvienės (2007). Socialinio draudimo pensijų sistemos įtaką pajamų pasiskirs-
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tymui tyrė D. Skučienė [2004; 2005; 2006]. Laikino nedarbingumo išmokų finansi
nio tvarumo analizę atliko A. Bartkus (2009). Kai kurie socialinio draudimo klausimai
nagrinėti pastaraisiais metais publikuotoje J. Aidukaitės, N. Bogdanovos ir A. Guogio
knygoje „Gerovės valstybės kūrimas Lietuvoje: mitas ar realybė" (Aidukaitė, 2012).

Šioje monografijoje bandoma aprėpti visų socialinio draudimo šakų (pensijų, li
gos, motinystės, nedarbo, sveikatos, sužalojimų darbe) raidą per du dešimtmečius po
1990 m. Pirmojoje dalyje pristatomi vyraujantys sociologiniai ir ekonominiai požiūriai
į socialinį draudimą. Vakarų Europos socialinės politikos praktikoje socialinės rizikos
pradėtos pripažinti XIX a. pab. ir siejamos su industrializacija (Kyo-Seong, 2001). Kaip
atsakas į tas rizikas išplito socialinio draudimo sistemos (žr. 1 priedą). Tuo tarpu so
ciologija rizikos problemas pradėjo analizuoti tik paskutinius du dešimtmečius. Bene
žymiausiais modernios visuomenės tyrinėtojais, kurie išplėtojo rizikos visuomenės
idėjas, laikomi U. Beck ir A. Giddens. Pagal U. Beck, rizikų visuomenė prasideda ten,
kur baigiasi gamta ir tradicija. Taigi, rizikos nėra išorinės, o kyla iš modernizacijos
(Kemshall, 2002). Postmoderniajame pasaulyje, charakterizuojamame A. Giddens, so

cialinė politika turi prisidėti tiek prie individualaus, tiek prie visuomeninio rizikų val
dymo. J. Zinn (2005) teigimu, svarbiausias sociologijos indėlis į rizikos tyrimus yra tas,
kad rizikos problemos buvo susietos su visuomene apskritai. Sociologija pripažino,
kad rizikos problemos yra giliai įsišaknijusios visuomenėje, kurioje mes gyvename,
ir kad su jomis nebūtinai galima susidoroti pasitelkus objektyvų ir techninį rizikos
įvertinimą. Rizikos visuomenės idėjos plėtojimas sociologijoje svarbus šio darbo te

oriniam pagrindimui, nes kreipia dėmesį nuo tradiciškai taikytų socialinio draudimo
pajamų horizontalaus ir vertikalaus perskirstymo priemonių j prevencines, į asmens
pasirengimą keistis ir keisti savo veiklas, kai ateities netikrumas graso rizikomis.
Aptartos sociologinės rizikos visuomenės idėjos monografijoje taikomos anali

zuojant šiuolaikinės visuomenės iššūkius socialiniam draudimui ir ieškant adekvačių
jo pritaikymo priemonių. Kai kuriuose pasaulio regionuose atskirose socialinės ap
saugos srityse XX a. paskutiniais dešimtmečiais imta bent iš dalies privatizuoti socia
linį draudimą. Todėl svarbus socialinio draudimo ekonominis aspektas. Esminis eko
nominis klausimas, susijęs su socialine politika, yra toks - kodėl rinkose draudžiama
nuo vienų rizikų (gaisro, sužalojimo, vagystės ir kt.), o kitų rizikų draudimo rinkos
neegzistuoja arba yra laikomos socialiai neadekvačiomis (senatvės, gydymo išlaidų,
nedarbo ir kt.) ir kodėl turi būti papildomos socialiniu draudimu? Kitas svarbus klau

simas - kokios sąlygos būtinos, kad draudimo rinka veiktų efektyviai? Tai irgi nagrinė
jama monografijos pirmojoje dalyje aiškinant socialinio draudimo ekonominį aspektą.
Prieš imantis Lietuvos socialinio draudimo raidos tyrimo, antrame pirmosios
dalies skyriuje parodyta jo vieta pasaulyje tarp įvairių socialinio draudimo sistemų.
Yra gerai žinoma išplėtotų gerovės valstybių modelių tyrimų literatūra. Tačiau daug
mažiau tirtos socialinio draudimo sistemos, į jų klasifikavimą neįtrauktos naujosios

(po 1990 m.) demokratinės šalys. Nepaisant socialinio draudimo programų kūrimo ir
vystymosi panašumų visame pasaulyje, programų vystymosi tempas ir mastas, kurį
pasiekė atskiros valstybės, skiriasi. Gerovės valstybių vystymosi skirtumus lemia dau
gybė veiksnių: ekonominiai, geografiniai, demografiniai, ideologiniai, politiniai, vals-
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tybinės valdžios sąrangos, kultūriniai bei tarptautinių ryšių. Atsakydamas į klausimą,
kurie iš šių veiksnių turėjo didžiausios įtakos socialinio draudimo plėtrai, K. Kyo-Seong (2001] remiasi keturiomis pagrindinėmis modernios socialinės politikos vys
tymosi teorijomis: industrializacijos logika, politinio konflikto aiškinimu, j valstybę
orientuotu požiūriu ir tarptautinės difuzijos teorija. Remiantis tarptautinių duomenų

bazių duomenimis monografijoje išskirti socialinio draudimo sistemų bruožai ir at
likta klasterinė analizė leidžia charakterizuoti Lietuvos socialinio draudimo struktūrą
tarptautiniame kontekste.
Likusi knygos dalis skirta pagrindiniam jos tikslui - išanalizuoti Lietuvos socia

linio draudimo sistemos raidą ir funkcionavimą pagrindinių jos dalyvių (kartų, lyčių,
ekonominių sluoksnių) socialinės, ekonominės ir finansinės sąveikos aspektais. Tuo

tikslu sprendžiami trys pagrindiniai uždaviniai:
Pirmosios monografijos dalies trečiame skyriuje charakterizuojamas Lietuvos
socialinio draudimo demografinis, ekonominis, socialinis ir politinis kontekstas, re

trospektyvūs ir perspektyvūs jų pokyčiai, kurie kelia iššūkius esamos apsaugos nuo
socialinių rizikų sistemos raidai ir gyvybingumui.
Antroji ir trečioji monografijos dalys yra skirtos ilgalaikių ir trumpalaikių socia
linio draudimo išmokų sistemų analizei. Ilgalaikėmis išmokomis laikomos pensijos,
trumpalaikėmis - ligos, motinystės, nedarbo, sužalojimų darbe išmokos. Prie trumpa

laikių išmokų priskiriamas ir sveikatos draudimo teikiamas gydymo išlaidų finansa
vimas.
Kiekvienos socialinio draudimo srities analizė buvo atliekama remiantis sociali

nės gerovės indėlių - gamybos - išeigos metodologija, kurią M. Zukovvski (2009) pa
grindžia trimis socialinės politikos sudedamosiomis dalimis: gerovės pastangomis,
gerovės sistemų sprendimais, gerovės rezultatais. Šiame darbe tai atitinka kiekvie
nai socialinio draudimo šakai skiriamų išteklių, apsaugos nuo socialinių rizikų orga

nizavimo (teisių į išmokas nustatymo būdų, kvalifikacinių sąlygų, išmokų struktūros
ir pan.), socialinio draudimo įtakos asmenų gerovei, pajamoms, skurdo paplitimui ir
pan. analizę.
Knygos pabaigoje atliktos analizės pagrindu teikiamos išvados ir rekomendacijos,
kaip tobulinti Lietuvos socialinio draudimo sistemą, siekiant pagerinti jos funkciona
vimą, sustiprinti jos finansinį tvarumą ir padidinti gyventojų socialinį saugumą.
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I dalis. SOCIALINIO DRAUDIMO

BRUOŽAI IR JO RAIDA LIETUVOJE
1 skyrius.

Socialinis draudimas sociologijos
ir ekonomikos teorijose

1.1. Sociologinis požiūris į riziką ir socialinį draudimą
Žvelgiant į socialinį draudimą iš sociologijos perspektyvos sunku išskirti teorines
sroves, kurios tiesiogiai nagrinėtų šią sritį. Vis dėlto socialinio draudimo sistemos eg

zistavimą galima sieti su bandymu instituciškai apsaugoti piliečius nuo tam tikrų rizi
kų. Taigi, analizuojant socialinį draudimą iš sociologijos perspektyvos reikėtų aptarti
sociologijos požiūrį į rizikų formavimosi ir valdymo procesus.
Sociologijos mokslas svariai prisidėjo prie rizikos tyrimų. Svarbiausias sociologi
jos indėlis į rizikos tyrimus - tai rizikos problemų susiejimas su visuomene apskritai.

Rizikos sociologijos pagrindu tapo pripažinimas, kad rizikos problemos yra giliai įsi
šaknijusios mūsų visuomenėje ir kad su jomis nebūtinai galima susidoroti pasitelkus

objektyvų ir techninį rizikos įvertinimą (Zinn, 2005).
D. Denney (2005), remdamasis Elderidge, argumentavo, kad rizikų problemati
ka nėra nauja sociologijos diskurse: Durheimas buvo susirūpinęs visuomenei keliama
dezintegracijos grėsme, susijusia su ekonominio vystymosi pagreitėjimu ir su tuo su
sijusiu morale grįstų normų ir tvarkos nykimu; Marksas atkreipė dėmesį į nestabilu
mą ir skurdą, susijusį su kapitalistiniu produkcijos būdu; VVeberis analizavo rizikas,
susijusias su biurokratinių organizacijų atsiradimu industrializacijos procese. Prie
šiuolaikinio rizikos diskurso svariai prisidėjo U. Beck, A. Giddens, M. Douglas ir A. Wildavsky, M. Foucault, N. Luhmann ir kt. Žemiau aptarsime rizikos sampratos transfor
maciją laike bei teorines sroves, aiškinančias riziką iš sociologinės perspektyvos.
Ateities neapibrėžtumas ir rizika yra plačiai vartojamos sąvokos, tačiau tiksliai

jas apibrėžti sudėtinga. H. Kemshall (2002) ir Lupton (2005) savo darbuose atkreipia
dėmesį į rizikos sampratos pokyčius keičiantis amžiams. Luhmann (Lupton, cit. Pg.
Luhmann, 2005) tvirtina, kad žodis „rizika" vokiečių kalboje atsirado XVI a. viduryje,
o anglų kalboje - XVII a. antroje pusėje, tačiau lotynų kalbos terminas „riscum" buvo
pradėtas vartoti, pvz., Vokietijoje kur kas anksčiau. D. Lupton (2005) teigia, kad dau
guma apžvalgininkų rizikos sąvokos atsiradimą sieja su pavojais jūrose. Pavyzdžiui,
Ewald (Lupton, cit. Pg. Evvald, 2005) įrodinėja, kad Viduramžiais atsiradusi rizikos są
voka buvo susijusi su laivybos verslo draudimu ir buvo vartojama apibrėžti pavojus,

kurie gali iškilti kelionės jūra metu. Tiesa, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad Viduram-
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žiais rizika nebuvo siejama su žmogaus kalte ir atsakomybe, rizika greičiau buvo lai
koma gamtos, o ne žmogaus sukeltu Įvykiu, pavyzdžiui, audra, potvyniu ar epidemija.

Žmonės galėjo nebent apytiksliai apskaičiuoti tokių įvykių tikimybes ir imtis priemo
nių sumažinti jų poveikį. Apibendrintai galima teigti, kad laikotarpiui iki Renesanso
yra būdinga ne tiek rizikos, kiek lemties samprata, kuri buvo siejama su asmens ne
sėkmėmis, ligomis ir šansais išgyventi. Taigi, rizikos tokiame kontekste buvo lemties

ar Dievo valios produktas (Kemshall, 2002). Rizikos reikšmių irvartojimo pokyčiai yra
susiję su modernybės (angį. modernity), kuri prasidėjo XVII a. ir įgavo pagreitį XVIII a.,
iškilimu. Modernybė yra tolygi „industrializuotam pasauliui", kuris apima kapitalizmą,

priežiūros institucijas ir branduolinį apsiginklavimą. Modernybė pasikliauja Švietimo
amžiuje atsiradusiu supratimu, kad žmonijos vystymosi ir socialinės tvarkos pagrin

das yra objektyvios žinios, kylančios iš mokslinių tyrinėjimų ir racionalaus mąstymo.
Remiantis šiuo supratimu, socialinis ir gamtos pasaulis vadovaujasi dėsniais, kurie

gali būti išmatuoti, apskaičiuoti ir dėl to nuspėjami (Lupton, 2005). Taigi galima teigti,
kad Viduramžiais vyravusi lemtis yra pakeičiama žmogiškuoju veiksniu, o tai reiškia,
kad rizikas kelia žmogaus veiklos, o ne Dievo valia (Kemshall, 2002).

XVIII a. ir XIX a. buvo išvystyti tikimybių ir statistikos mokslai, kurie turėjo tapti
normos apskaičiavimo ir nukrypimų nuo normos nustatymo priemone, taip įtvirti
nant nuostatą, kad racionalus apskaičiavimas ir sutvarkymas suvaldys netvarką. Šie
mokslai tapo svarbūs modernistų techninei rizikos sampratai. XVIII a. rizikos sąvoka
buvo sumokslinta, iškeliant naujas matematikos idėjas, susijusias su tikimybe. XIX a.
rizikos samprata buvo išplėsta. )i buvo vartojama ne tik kalbant apie gamtą, bet ir apie
žmones, jų elgesį, laisvę, tarpusavio santykius (Lupton, 2005).

Modernistų rizikos samprata taip pat apėmė ir mintį, kad rizika gali būti tiek
„gera", tiek „bloga". Tokia rizikos sąvoka, kuri susiformavo draudime, yra susijusi su

šansų ar tikimybių sąvokomis iš vienos pusės ir praradimo bei žalos sąvokomis iš ki
tos pusės. Šios dvi rizikos sąvokos dalys įeina į atvejo, nuo kurio yra draudžiamasi,
sampratą. Žvelgiant iš šios perspektyvos „rizika" yra neutrali sąvoka, reiškianti tam
tikro nutikimo tikimybę, apimančią tiek praradimus, tiek laimėjimus. Tokia rizikos
samprata dominavo iki XIX a. pradžios (Lupton, 2005).
D.Lupton (2005), remdamasi Douglas, teigia, kad XX a. pabaigoje riba tarp „geros
rizikos" ir „blogos rizikos" iš dalies išnyko. Žodis „rizika" šiandien reiškia pavojų. Rizi
kos sąvoka dabar paprastai yra vartojama kalbant apie neigiamas ar nepageidaujamas
pasekmes, bet ne apie teigiamas pasekmes (Lupton, 2005).
Kaip minėta, prie šiuolaikinio rizikos diskurso svariai prisidėjo U. Beck ir A. Giddens, kurie atstovauja vėlyvosios arba brandžios modernybės erai. U. Beck (2000) ir A.

Giddens (2000) apie vėlyvosios modernybės rizikas kalba kaip apie vidines ar sukurtas
rizikas, o ne kaip apie išorines, keliamas gamtos pasaulio. Pasak U. Beck (2000), mo
dernybės transformacija į vėlyvąją modernybę reiškia industrinės visuomenės transfor
maciją į „rizikos visuomenę", kurioje socialinės gerovės kūrimą visada lydi socialinės
rizikos kūrimas. Šio laikotarpio sąlygos skatina ir įveda naujas rizikas ir nesaugumus:
rizikų visuomenė prasideda ten, kur gamta ir tradicija pasibaigia, o rizikos kyla iš in

dustrializacijos ir modernizacijos procesų. Vėlyvosios modernybės eroje esminis „rizikų
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visuomenės" rūpestis - jau ne turto paskirstymas^ o rizikų, kurias ji generuoja ir su ku
riomis nesugeba susidoroti, paskirstymas. Rizikos yra paskirstomos visuomenėje pagal
esamas nelygybės struktūras: klasinės nelygybės ir rizikos persidengia, o materialinis
nepriteklius skatina ignoruoti rizikas. Vis dėlto, nors nepritekliuje gyvenantys žmonės

yra labiau pažeidžiami skirtingų rizikų, rizikos yra visuotinos bei globalios ir paliečia
visas klases bei visas šalis. Reikia pažymėti, jog U. Beck nesako, kad šiandien gyventi yra
pavojingiau, negu ankstesnėse epochose. Veikiau kinta pobūdis grėsmių, su kuriomis
turime susidurti. Dabar mažiau rizikuojame dėl gamtos keliamų grėsmių ar pavojų, bet
kur kas labiau - dėl netikrumų, kuriuos sukuria mūsų pačių socialinė aplinka ir mokslo

bei technologijų raida. Šiai U. Beck minčiai antrina ir A. Giddens (2000), kuris teigia, kad
nors „labai grėsmingi pavojai yra ypatingas bendro vėlyvajai modernybei būdingo „rizi
kos klimato" segmentas, tai nereiškia, kad kasdienis gyvenimas dabar yra rizikingesnis,
negu ankstesnėse epochose". Remiantis A. Giddens (2000), pasaulis dabar tiesiog atrodo

esantis rizikingesnis todėl, kad tiek eiliniai žmonės, tiek įvairių sričių specialistai dau
giau ar mažiau nuolat mąsto rizikos ir jos vertinimo kategorijomis.
Kalbant apie modernias rizikas yra pabrėžiamas ir toks jų aspektas: rizikos vis la
biau tampa asmeninio apskaičiavimo, valdymo bei individualios atsakomybės objektu.

Kaip teigia H. Kemshall (2002), individualią gyvenimo patirtį vėlyvoje modernybėje
charakterizuoja sėkmingas rizikų valdymas, o pagrindiniais rizikų bruožais tampa jų

apskaičiuojamumas ir atsakomybės už jas prisiėmimas. Žinoma, didėjanti individuali
atsakomybė už rizikas kelia didesnį nerimą ir reikalauja didesnės savikontrolės bei
refleksyvumo. Šioms idėjoms pritaria ir kiti autoriai. Pasak A. Giddens (2000), bran
džios modernybės sąlygomis klasė nebėra pagrindinis veiksnys renkantis tam tikrą
gyvenimo stilių, subkultūrą ar identitetą, kuriant gyvenimo planus. Gyvenimas infor
macijos amžiuje reiškia socialinio refleksyvumo stiprėjimą, kai nuolat turime galvoti
ir įsisąmoninti aplinkybes, kuriomis gyvename. Daugelis gyvenimo aspektų, kuriuos
anksčiau gyvenusios kartos laikė savaime suprantamais, mūsų dienomis virto atvirai
sprendžiamais klausimais. „Viešos problemos" yra transformuojamos į „privačius rū
pesčius", o nesėkmės įveikiant rizikas yra įvardijamos kaip individualios nesėkmės, o
ne socialinių procesų, esančių už individualios kontrolės ribų, pasekmės.
Galiausiai, vėlyvosios modernybės kontekste šalia rizikos diskurso iškyla nežino

mybės arba neapibrėžtumo diskursas. J. Zinn (2005) teigimu, sociologijos požiūris į
riziką refleksyvioje modernybėje apskritai prasidėjo neapibrėžtumo samprata, o patį
neapibrėžtumą daugelis metodų vertina kaip fundamentalų modernybės išgyvenimą.

Į riziką žvelgiama kaip į vieną iš racionalių strategijų, kuria galima naudotis, siekiant
transformuoti sunkiai suvaldomus nenumatytus atvejus į suvaldomą sudėtingumą.
Šiame kontekste tikimybinė rizikos samprata yra tik specifinis būdas, kuriuo bando
ma sukonstruoti tariamą saugumą. Neapibrėžtumo išgyvenimas neturi būti suvokia
mas tik kaip tvarkos ir tikrumo siekimo problema, nes tokiu atveju būtų nuspręsta,
kad neapibrėžtumo pakeitimas į apibrėžtumą, netvarkos į tvarką, neaiškumo į aišku

mą yra vienintelis sprendimas, kurio reikia siekti. Toks požiūris į neapibrėžtumą yra
pavojingas, nes reikia pripažinti, kad apsauginiai veiksmai ir saugumo užtikrinimo
priemonės taip pat gali kelti pavojų: reguliavimo sistemos pačios generuoja rizikas,
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kurias jos turi kontroliuoti ir mažinti. Taigi rizikos keičiasi, technologinė plėtra ku
ria naujas rizikas, šalia tradicinių valstybės nacionalinių rizikų reguliavimo sistemų
iškyla tarptautinės reguliavimo sistemos, kurios bando kontroliuoti, bet tuo pačiu ir
pačios generuoja tarptautines rizikas (Zinn, 2005].

Kokia rizikos samprata yra vartojama kasdienėje kalboje? D. Lupton [2005) pa
stebi, kad kasdienėje kalboje rizika išskirtinai yra siejama su grėsme, pavojumi ar žala:
mes „rizikuojame savo santaupomis" investuodami į fondų biržas, arba „rizikuojame
santuoka" turėdami slaptą romaną, ir pan. Taigi šnekamojoje kalboje terminas „rizika"
yra labai laisvai vartojamas ir nebūtinai siejamas su apskaičiuojama tikimybe. Be to,
kasdienėje kalboje sąvokos „rizika" ir „neapibrėžtumas" traktuojamos kaip konceptu
aliai tapačios.
Trumpai apžvelgus rizikos sampratos transformaciją laike ir šios sąvokos varto
jimą kasdienėje kalboje, toliau bus aptartos teorinės srovės, aiškinančios riziką iš so
ciologinės perspektyvos.
Remiantis H. Kemshall (2002), socialinės rizikos teorijos pabrėžia kontekstą, ku
riame yra priimami sprendimai, ir individualų sprendimą dėl rizikos įtraukimo į soci

alinę sritį. Todėl socialinių teorijų paradigma skaidoma į šias kryptis:
•Tyrimai apie subjektyvų rizikų suvokimą. Subjektyvūs procesai yra svarbūs,
bet objektyvios realybės siejimas su rizikomis yra norma. Dauguma darbų,
priskiriamų šiai paradigmai, priklauso materialistinei, psichometrinei para
digmai ir dėmesys sampratai „socialinis" yra paprasčiausiai neskiriamas.
•Kultūros teorijos teigia, kad „rizikos visada yra socialinis produktas". Jos pa
brėžia ryšius tarp vertybių, lūkesčių ir rizikų sampratų. Svarbios kultūros teo

rijos įžvalgos yra susijusios su tyrimais apie rizikų įtraukimą į socialinę sritį ir
jų legitimizavimą visuomenėje.
•Socialinis konstruktyvizmas suteikia panašias įžvalgas, kaip ir kultūros teori
ja, ir traktuoja rizikas kaip socialiai sukonstruotą reiškinį, apibrėžtą socialinių
procesų. Šis metodas pabrėžia visuomenės vaidmenį konstruojant rizikų reikš

mes ir jų legitimaciją bei pabrėžia, kad gali egzistuoti daugybė rizikų reikšmių
ir jų sampratų. Disputai apie rizikų lygius ar skirtumus įvertinant, kad tai rizi
ka, yra suprantami kaip diskusija apie vertę ir reikšmę.
Galima pastebėti, kad rizikos fenomenui tampant vis sudėtingesniam ir neapibrėžtesniam, atsiranda vis daugiau ir sudėtingesnės teorinės literatūros, nagrinėjan
čios šį fenomeną. Skirtingos rizikos teorijos pateikia dažnai prieštaringas ir konkuruo

jančias idėjas apie tai, kas gi sudaro riziką. J. Zinn (2005) išskiria bent keturis sociolo
ginius požiūrius į riziką: refleksyvios modernybės, kultūrinės įžvalgos, sistemų teori

jos bei vyriausybės požiūrį. Šiame skyriuje glaustai apžvelgsime analogišką, bet kiek
platesnę D. Denney (2005) pasiūlytą teorinių požiūrių į riziką klasifikaciją, apimančią
individualistinį, kultūrinį, fenomenologinį, reguliacinį požiūrius, „rizikos visuomenės"
perspektyvą bei požiūrį į valdymą. Šie požiūriai sudaro vadinamuosius „idealiuosius

tipus" ir turi būti traktuojami kaip priemonė suprasti ir paaiškinti tikrovę, o ne kaip
jos tiesioginis atspindys.

Individualistinis požiūris yra glaudžiai susijęs su jau minėtu aktuariniu požiū-
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riu į rizikas, kai pasitelkiant įvairių mokslų, pirmiausia matematines, statistines ir
tikimybių teorijos žinias bandoma išskirti rizikos faktorius ir grupes, kurios yra

labiau pažeidžiamos tam tikrų rizikų, ir rizikas valdyti. Tokio požiūrio populiaru
mo priežastis yra jo suprantamumas ir tvirtas empirinis pagrindimas. Draudimas,

tiek privatus, tiek ir valstybinis, taip pat yra grindžiamas individualistiniu požiūriu
į rizikas. Žvelgiant iš sociologinės perspektyvos, toks simplistinis požiūris visgi yra
kritikuojamas kaip patogus įrankis, atitinkantis valdytojų ir vyriausybių poreikius
(Denney, cit. pg. Castel, Luhmann, 2005). Ši kritika argumentuojama tuo, jog apskaičiuodamos ir įvertindamos rizikų tikimybes ir pasiūlydamos universalius apsisau
gojimo nuo jų būdus (pvz., draudimo sistemas), formalios institucijos tuo pat metu
atsiriboja nuo atsakomybės ir kaltės prisiėmimo už tam tikrus netipinius arba ne
numatytus atvejus, už kuriuos atsakomybė yra priskiriama patiems individams arba
organizacijoms. Individualistinio rizikos įvertinimo plėtra tokiu būdu yra susijusi su

kultūra, kurioje organizacijos ir individai turi prisiimti atsakomybę už rizikų įverti
nimą ir apsisaugojimą nuo jų, kitaip bus apkaltinti nesugebėjimu tinkamai valdyti
rizikas. Problema kyla dėl to, kad tokio instrumentinio rizikos įvertinimo metu daž
nai nėra atsižvelgiama į struktūrinius rizikos veiksnius ir platesnį kontekstą. Yra

vengiama atsakyti į sudėtingus klausimus dėl tam tikrų rizikų priklausomybės nuo
kultūrinių, politinių, sociologinių bei ekonominių veiksnių, sukuriant iliuziją kad ri
zikos yra unikalios, individualizuotos ir tarpusavyje nesusijusios. Šie aspektai lemia,

kad dominuojant individualistiniam požiūriui į rizikas tam tikros grupės yra diskri
minuojamos bei tampa dar labiau pažeidžiamos.
Kultūrinė rizikos samprata labiausiai buvo išplėtota M. Douglas ir A. VVildavsky
darbuose. Remiantis šiuo požiūriu, rizika yra suprantama kaip skirtumas tarp Savęs

ir Kito ir gali būti analizuojama tik atsižvelgiant į bendruomenę, kurioje ta rizika yra
identifikuojama, tos bendruomenės moralinius, estetinius ir politinius pagrindus.
Anot M. Douglas, rizika nėra objektyvi, išmatuojama sąvoka, ji yra socialiai, kul

tūriškai ir politiškai sukonstruota bei atlieka konkrečią funkciją konkrečiu laiko mo
mentu. M. Douglas pasiūlė konceptualizuoti riziką remiantis tinklo bei grupės sąvoko
mis. Tinklą ir grupę rizikos atžvilgiu sujungusi D. Lupton išskyrė keturis idealius tipus:
1.Hierarchinės grupės [tankus tinklas/tanki grupė) nariai rodo pagarbą autori
tetui ir paklūsta visuomenėje dominuojančioms normoms. Pagal M. Douglas,
hierarchinėse grupėse arba visuomenėse individai patiria daug suvaržymų, o
rizikos priskiriamos moraliniams faktoriams arba metafizinėms jėgoms;

2.Išretėjusio tinklo/tankios grupės nariai yra apibūdinami kaip egalitarai. Jie
yra linkę identifikuotis su grupe, o pašalinius laiko atsakingais už riziką.
3.Išretėjusio tinklo/išretėjusios grupės nariai yra individualistiški ir verslininkiški, nori patys reguliuoti rizikas. Individualistinėje rinkos visuomenėje,
anot M. Douglas, individai yra mažai varžomi ir labai vertinama asmeninė

laisvė. Čia nėra sutarimo dėl to, kam priskirti rizikas;
4.Tankaus tinklo/išretėjusios grupės nariai yra apibūdinami kaip fatalistai. Jie

tiki likimu ar sėkme bei tuo, jog individai labai mažai ką gali padaryti, kad
sukontroliuotų socialiniame pasaulyje egzistuojančias rizikas.
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Taigi, remiantis kultūrine samprata, rizika nėra neutrali, išmatuojama sąvoka,

kaip teigia individualistinis požiūris į riziką. Ši samprata taikosi į daug sudėtingesnius
su rizika susijusius kasdienio gyvenimo procesus. Vis dėlto kultūrinė rizikos samprata
sulaukia kritikos dėl nelankstumo ir statiškumo, kadangi rizikos konceptualizavimas
remiantis tinklo ir grupės sąvokomis apriboja analizę tik keturiais idealiaisiais tipais.
Ši samprata taip pat yra labiau pritaikoma analizuojant mikrosistemas, tačiau makro-

lygmeniu jos praktinis pritaikomumas ir empirinis pagrindimas yra mažai išvystyti.
Fenomenologinis požiūris ; riziką yra mažiausiai išvystytas ir yra siejamas su
A. Schutzo darbais, kuriuose rizika yra analizuojama iš fenomenologinių pozicijų. A.
Schutzas išskyrė du veiksmų tipus: rutiniškus ir racionaliai apskaičiuotus. Fenomeno

loginis požiūris analizuoja rutiniškas rizikos valdymo praktikas.
Remiantis A. Schutzo darbais buvo pasiūlytas modelis, kuris padeda suprasti indivi
dualų rizikos valdymo „receptų" pasirinkimą. Pirmiausia situacija turi būti suvokta kaip

problemiška bei aktuali (relevantiška]. Aktualių rizikų įveikimo „receptas" (veiksmų bū
das] yra pasirenkamas priklausomai nuo to, kaip asmuo interpretuoja situaciją bei nuo jo
motyvacijos ją įveikti tam tikru būdu. Sėkmingai pritaikyti „receptai" ir toliau naudojami,

taigi rizikos valdymo veiksmai tampa rutinišku elgesiu. Toks požiūris į rizikų valdymą at
rodytų labai individualistinis, tačiau fenomenologinio požiūrio šalininkai pabrėžia, jog tai,
kaip asmuo atpažįsta, interpretuoja rizikas, o taip pat asmens motyvacija jas įveikti tam
tikru būdu yra konstruojami socialinės interakcijos metu. Pavyzdžiui, egzistuoja daug rizi
kų, su kuriomis asmuo nesusiduria asmeniškai ir jos nebūtų suvoktos kaip problemiškos,
jei tokią prasmę joms nesuteiktų kiti asmenys savo interpretacijomis arba veiksmais; si
tuacijos interpretacijos taip pat negali visais atvejais remtis asmeniniu žinojimu, daugeliu
atvejų žmogus turi pasikliauti kitų asmenų interpretacijomis ir žiniomis.

Fenomenologinis požiūris yra kritikuojamas dėl to, jog didelis dėmesys skiriamas
rizikų konstravimui, taip ignoruojant vis labiau plintančių rizikų realumą. Taip pat rei
kia pažymėti, jog šis požiūris yra labiau pritaikomas analizuojant konkrečias situaci
jas ir rizikos įveikimo elgesį, tačiau jį sunku taikyti platesnio masto analizėje.
Rizikos visuomenės perspektyva jau buvo glaustai pristatyta, paaiškinant rizikos
transformaciją per laiką. Ši perspektyva yra kildinama iš U. Becko darbų, tačiau poli

tinėje plotmėje didesnę įtaką darė A. Giddenso išplėtota pozicija ir pasiūlyta „trečiojo
kelio" politinė orientacija. Žvelgiant iš šios perspektyvos, vėlyvoji arba brandi modernybė yra charakterizuojama kaip perėjimas nuo tradicinės industrinės prie rizikos
visuomenės, kuriai būdingas refleksyvumas ir neapibrėžtumas. Nors žmonės vis dar
yra priversti pasikliauti mokslinėmis žiniomis, ateina suvokimas, jog vertinant rizikas
ekspertai dažnai nesutaria ir klysta, politinė kontrolė tampa vis labiau fragmentuota,
institucijos dažnai rekonstruojamos. Tokiomis neapibrėžtumo sąlygomis ekspertų au

toritetas vis labiau senka, kaip ir pasitikėjimas politinėmis jėgomis bei struktūromis,
o individai turi savarankiškai priimti rizikingus sprendimus. H. Kemshall (2002], rem
damasis A. Giddens, teigia, kad šiuolaikinės gerovės valstybės nesėkmė yra ta, kad su
nepakankamais ištekliais siekiama adekvačiai aprėpti visas rizikas. Sistema pati visų
pirma sujungia rizikas, tačiau nesujungia išteklių, todėl susiformuoja rizikos aversija,
kurioje ne saugomasi, o vengiama rizikų, ir kuriai būdinga „moralinė rizika": pavyz-
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džiui, gerovės valstybės gavėjai vengia rizikų darbo rinkoje, o naudojasi gerovės vals
tybės išmokomis. Kita vertus, gerovės valstybės sistema nesugeba atsakyti į naujas
rizikas, aprėptos rizikos nebeatitinka poreikių arba apsaugomos ne tos grupės.
Rizikos visuomenės perspektyva yra kritikuojama dėl pernelyg didelio dėmesio
šiuolaikinio pasaulio rizikoms, ir fakto, jog ankstesni laikai buvo ne mažiau rizikingi,
ignoravimo. Kritikuojama ir tai, kad išteklių paskirstymo problema vis dar yra svarbi

bei aktuali, o saugumo užtikrinimas linkęs užgožti socialinio teisingumo užtikrinimą
bei emancipacinės politikos siekius.

Valdžios požiūris į riziką (angį. governmentality approach) yra glaudžiai susijęs
su M. Foucault darbais, nors juose ir nėra tiesiogiai kalbama apie rizikas. Valdžios po
žiūryje rizika yra suprantama kaip visiškai socialiai sukurta koncepcija. Ji siejama su
XIX-XX a. įsitvirtinusia racionalia mąstysena, skatinusia užtikrinti maksimalų indivi

dų ir įmonių produktyvumą. Šioje situacijoje valdžia ėmėsi formuoti individus, kurie
paklustų produktyvumą didinančioms normoms. Tačiau skirtingai nei absoliučios

valdžios atveju, demokratinė valdžia turėjo kliautis tokiomis disciplinuojančiomis
priemonėmis, kurios nesiremtų smurtine galia, bet būtų integruotos į kasdienę veiklą.
Todėl rizika tapo specifiniu būdu, kuriuo yra formuojamos, kontroliuojamos ir valdo
mos visuomenės. Iliuzija, jog rizikos valdymo intervencijomis yra siekiama apsaugoti

populiaciją, padeda įteisinti technologiškai ištobulintus ir vis labiau varžančius visuo
menės valdymo būdus: prisidengus rizikos valdymu galima daryti įtaką tokiems pro
cesams, kaip gimstamumas, formuoti žmonių įpročius bei mąstymo būdą, kontroliuoti
nusikalstamumą bei daryti įtaką žmonių gerovei. Poreikis vis labiau kontroliuoti indi

vidų elgesį lėmė ne tik rizikos valdymo bei įveikimo, bet ir prevencijos mechanizmų
plėtrą, o tai leidžia kontroliuoti ne tik tuos, kurie jau susidūrė su tam tikra rizika ir ku
riems reikalinga pagalba, bet ir potencialiai „rizikos grupėms" priskiriamus asmenis.

Valdžios požiūriu besiremiančios teorijos svariai prisidėjo prie sąsajų tarp rizikų
ir naujų valdymo formų supratimo. Šis požiūris iškėlė svarbią diskusiją, jog rizikos gali
tarnauti kaip patogus įrankis, kuriant ir įteisinant technologiškai ištobulintus ir vis
labiau varžančius visuomenės valdymo būdus. Vis dėlto šis požiūris yra kritikuojamas

dėl to, jog visuomenių valdymo būdai dar toli gražu nėra gerai administruojami ir daž
nai nepasižymi dideliu efektyvumu.
Reguliaciniu požiūriu į rizikas besiremiantys autoriai bando laviruoti tarp makro- ir

mikropožiūrių į rizikas, pasitelkdami sisteminį požiūrį. Taip pat šiame modelyje galima
atrasti sąsajų su rizikos visuomenės, fenomenologiniu bei kultūriniu požiūriais. Rizikos ir
jas reguliuojančios sistemos yra susiejamos pasitelkiant rizikos reguliavimo režimų sąvo
ką, kuri apima institucinės geografijos, taisyklių, praktikų ir idėjų, susijusių su tam tikrų
rizikų reguliavimu, visumą. Yra išskiriami keli rizikos reguliavimo režimai: fatalistinis re
žimas pabrėžia rizikų nenuspėjamumą, kuris lemia minimalų ad hoc atsaką iš vyriausybių
pusės; hierarchinis režimas remiasi ekspertų kompetencija prognozuojant rizikas, bei ri

zikos prevencijos politikų kūrimu; egalitarinis modelis pabrėžia bendruomenių dalyvavi
mo svarbą priimant sprendimus bei valdant rizikas, tuo tarpu vyriausybės vaidmuo yra

skatinti bendruomenių dalyvavimą. Nors rizikos reguliavimo režimų išskyrimas yra pato
gus įrankis, kuris galėtų padėti identifikuoti praktikoje taikomus rizikos valdymo būdus,
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tenka pripažinti, jog jis dar nėra pakankamai išplėtotas bei reikalauja gilesnio teorinio bei
empirinio pagrindimo.
1-1 lentelė. Teoriniai požiūriai į riziką

p^SLJSLm —*^^
Tikimybių teorija,Kvalifikuotų
Individualių rizikų
kognityvinė psi-ekspertų
[vertinimas turi būti
etiologija, aktuari-integruotas [ institucijų
niai vertinimaiveiklą
Socialinė antropo-Rizikas ir
Politikoje turi boti
logij a, struktūrinisgrėsmės idėjas atsižvelgiama [ kultūrinį
Kultūrini samprata funkcionalizmas,kultūriškai kuria rizikos suvokimą
socialinis konstruk-bendruomenės
tyvizmas
FenomenologijaIndividualaus
Strateginės interven
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Fenomenologinisprocese
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Šalt: Denney, D. 2005. Risk and Society. Sage Publications Ltd, 2005, p.15-16.

Šio požiūrio kritikai pabrėžia, jog reikalingi tolimesni rizikos valdymo režimų ty
rinėjimai ir mikroanalizė, o pats požiūris, nors bando sujungti skirtingas perspekty
vas, kol kas yra gana eklektiškas. Rizikos valdymo režimų išskyrimo procesas kaip

perdėm standartizuojantis ir klasifikuojantis yra taip pat kritikuojamas kaip „rizikos
makdonaldizacija" (Turner, 1997 pagal Denney, cit. pg. Turner, 2005].

Apibendrinant, pristatyta teorinių požiūrių į riziką įvairovė rodo, kad rizika ir jos
valdymas yra sudėtingi multidimensiniai reiškiniai. J. Zinn (2005) teigimu, sociologi
niam teorizavimui rizikos tema trūksta teorinės integracijos. Tokia situacija atspindi
ir pačių draudimo nuo rizikų sistemų įvairovę bei plačias galimybes vyriausybėms, ku
riančioms socialinę politiką, rinktis ir formuoti diskursą apie rizikas,. Pavyzdžiui, esant
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ribotiems ištekliams vyriausybė gali formuoti rizikų tikimybių skaičiavimo diskursą, kai
individai gauna paslaugas, atsižvelgiant į jų rizikos lygį, tačiau kai kurios rizikos gali likti
neapibrėžtos ir neapskaičiuotos. Žemiau pateikta teorinius požiūrius j rizikas apiben
drinanti 1-1 lentelė.

Vis dėlto įvairialypiame rizikų diskurse galima išskirti kelias bendras tendencijas.
Pirmiausia, nors brandžios ar vėlyvosios modernybės reikšmė socialinei politikai ir
gerovės valstybės segmentams išlieka diskutuotina ir neaiški, egzistuoja sutarimas,

kad šiuolaikinis gyvenimas gali būti charakterizuojamas kaip susirūpinimas dėl rizi
kų, su kuriomis nuolat susiduria šiuolaikinis žmogus. Taip pat reikia pastebėti, kad

skirtingų teorinių krypčių atstovai pritaria, jog rizikos yra vis labiau individualizuo
jamos. Šiame kontekste tampa norma refleksyvus ir save kontroliuojantis požiūris į

gyvenimą, o racionalūs bei atsakingi sprendimai dėl rizikų tampa būtinybe. Tokia pa
ties asmens aktyvumo samprata yra ypač reikšminga šiuolaikiniam valdymui bei so
cialiniam reguliavimui. Tokios sąvokos, kaip „laisva valia" ir „teisingas pasirinkimas"

yra pagrindinės naujame gerovės aprūpinimo modelyje (Kemshall, 2002). Gyvenimo
stilius ir gyvenimo eiga yra charakterizuojami kaip individualių pasirinkimų sritis ir
tikimasi, jog individas priims „teisingą pasirinkimą" ir bus „baudžiamas", jei padarys
priešingai. Išryškėja rizikos kaip nežinomybės ar neapibrėžtumo diskursas. Susidu
riant su naujomis nematomomis, sunkiai apskaičiuojamomis ir techninėmis riziko
mis, ekspertų bei mokslo žinių svarba vis labiau abejojama, apskaičiuojantis požiūris
į rizikas vis labiau kritikuojamas.

1.2. Socialinis draudimas ekonomikos teorijoje
Ekonominių tyrimų dėmesio lauke socialinis draudimas yra dėl daugelio priežas
čių. Visų pirma dėl jo tikslų ir funkcijų (gyventojų pajamų išsaugojimas, gerovės už
tikrinimas), dėl poveikio makroekonominiams procesams (užimtumui darbo rinkoje,
ekonominiam augimui ir pan.), poveikio rinkos dalyvių elgsenai - dažnai vartojami
terminai „paskatos dirbti", „paskatos taupyti". Taip pat kuriami ekonometriniai mode
liai bandant atsakyti į klausimą, kokia socialinio draudimo sistema yra optimali išmo
kų požiūriu ir minimalių rinkos „iškraipymų" požiūriu.
N. Barr (1998) ir P. G. Rosner (2003) konceptualizuoja socialinį draudimą per pa
grindines ekonomines kategorijas - pasiūlą bei paklausą, rinką ir jos nesėkmes. Tai yra
reikšminga „pateisinant" socialinio draudimo egzistavimą šalia komercinio draudimo

rinkų. Kodėl valstybė taip plačiai įsikiša į draudimo sistemą, jog ne tik reguliuoja, ne
leisdama susidaryti monopolinėms rinkoms ir gindama vartotojų teises (tai valstybė

daro visų prekių ir paslaugų rinkose), bet net pati perima draudimo paslaugų teikimą?
N. Barr (1998) požiūriu draudimą galima apibūdinti dvejopai:
•kaip priemonę, kuri pasiūlo apsaugą nuo rizikų;
•kaip aktuarinį mechanizmą, kurį organizuoja privatus ekonomikos sektorius.
Šie požiūriai orientuoti į skirtingus dalykus: pirmuoju atveju - draudimosi tikslą,
o antruoju - metodą, kaip tikslas gali būti pasiektas. Draudimo tikslas pasiekiamas,
kai asmeniui kompensuojami patirti nuostoliai ar prarastos pajamos. Tuo požiūriu
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bet kokia socialinė pagalba gali būti laikoma draudimu, nes asmeniui suteikia pra
gyvenimo šaltinį, tarkim, praradus darbą, pajėgumą užsidirbti dėl senatvės ar ligos.
Turėdama piliečių mandatą perskirstyti jų pajamas valstybė gali užtikrinti tokį drau
dimą net nenaudodama draudimo rinkai būdingo aktuarinio mechanizmo. Tuo tarpu
draudimas, kaip aktuarinis mechanizmas, yra pagrįstas kruopščiu rizikos tikimybių

įvertinimu, leidžiančiu nustatyti draudimo pirkėjui ir pardavėjui priimtiną draudimo
kainą (įmokas), [i neturi būti per didelė, t. y. didesnė, nei pirkėjui atrodytų priimtina
mokėti pagal jo supratimą, kokį nuostolį jis gali patirti ir kokia tokio įvykio tikimybė.
Kita vertus, draudimo kaina neturi būti mažesnė, negu reikia, kad draudimo parda

vėjas užsitikrintų pakankamai lėšų, reikalingų padengti klientų patirtą žalą. Kadangi
privatūs draudimo pardavėjai neturi teisės privalomai perskirstyti klientų pajamų,
rinkose aktuariškai nepagrįstas draudimas nėra įmanomas.

Ekonomikos teorija kaip tik ir nagrinėja, kokios turi būti sąlygos rinkose, kad pri
vačios įmonės galėtų teikti draudimą arba, priešingai, kokių sąlygų nebuvimas reika
lauja valstybės įsikišimo sukuriant socialinį draudimą, kad apsauga nuo rizikų kaip
draudimo tikslas būtų pasiektas net ir neveikiant rinkoms. Pradžioje išsiaiškinsime,
kodėl asmuo siekia apsidrausti nuo nesėkmių. Paskui - kokios sąlygos būtinos, kad

privačios bendrovės galėtų teikti aktuariškai pagrįstą draudimą.
Draudimo paklausą sąlygoja nežinomybė apie tai, kas gali nutikti ateityje, indivi
do nenoras rizikuoti ir patirti nuostolių ir pasirengimas mokėti atitinkamą kainą už
žinojimą, kad apsidraudus nuostolius prisiims draudimo pardavėjas. Taigi, laikomasi
prielaidos, kad asmuo vengia rizikos, ir jeigu yra rizikos vengimas arba aversija (angį.
risk aversion), tuomet galima paaiškinti, kodėl pirkėjas moka draudimo kainą. Tarp
jos, individo galimos naudos išvengus nuostolio, ir jo elgesio, siejamo su rizika, yra

glaudus ryšys (Barr, 1998). Taigi, pagal N. Barr (1998) į draudimą žvelgiant iš paklau
sos pusės, atsakoma į klausimą, kodėl individas draudžiasi, už ką jis linkęs mokėti ir
kokį kainos dydį.
Tuo tarpu P. G. Rosner (2003) individualią paklausą grindžia laukiamos naudos
funkcija (angį. expected utility function) (arba Neumann-Morgenstern (NM) naudingu
mo funkcija, pavadinta pagal sąvokos pradininkus J. von Neumann ir O. Morgenstern).

Ji reiškia nežinomų įvykių vertinimą naudos požiūriu, prieš tiems įvykiams įvykstant.
Pagal P. G. Rosner (2003), daugelio gėrybių nauda priklauso nuo konkrečios situacijos.
Skėtis teikia naudą, kai lyja - taigi, asmuo pasiruošęs sumokėti, kad jį tuo metu turėtų.

Bet gali būti nepatogu jį nešiotis geru oru. Panašiai socialinėje politikoje - mes galime
turėti skirtingas tos pačios gėrybės naudingumo funkcijas, kai mes esame seni ir kai

jauni, kai esame sveiki ir kai sergame. Nenuostabu, kad į socialinį draudimą skirtingų
gyventojų požiūris labai skirtingas, priklausomai nuo jų padėties vertinamuoju mo

mentu. Tačiau beveik kiekvienas žmogus gali patekti į blogą padėtį, gali prarasti savo
gebėjimą dirbti, susirgti ar gyventi ilgiau nei tikėjosi ar leidžia jo sukaupti ištekliai.
Šias problemas ir sprendžia draudimas, teigia P. G. Rosner (2003).
Kai draudimo paklausa kyla iš rizikos vengiančio vartotojo pusės, draudimo vei
kimui svarbios dar dvi sąlygos - didelis dalyvių skaičius ir nauda, gaunama iš mainų
tarp draudimo dalyvių. Didelis dalyvių skaičius yra svarbu, nes atskiram individui
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susidūrus su nežinomybe, didelis asmenų skaičius ar visuomenė gali užtikrinti apy
tikrį žinojimą. Pavyzdžiui, pavienis žmogus nežino, kada jis mirs, tačiau atitinkamos
amžiaus grupės mirtingumo rodiklis yra žinomas ir gana stabilus, kai imame didelį

žmonių skaičių. Todėl galima teigti, pagal N. Barr (1998), kad santykinai yra gerai
žinoma agreguota įvykio tikimybė, kuri susiformuoja kaip didelio įvykių skaičiaus
dėsningumas.
Remiantis tokiu dėsningumu galima sujungti rizikas ir tuomet visi individai, ku
rių rizikos sujungtos, gauna naudą, kai sėkmingieji (nepatiriantys nuostolio) padengia
nesėkmingųjų nuostolius. Naudinga yra ir sėkmingiesiems, nes jie savo sėkme įsitiki

na tik pasibaigus draudimo laikotarpiui, o jo pradžioje be draudimo nėra tikri, kad bus
tarp sėkmingųjų.
Kokie galimi nuostoliai ir kokią kainą reikia mokėti už dalyvavimą šiame rizikų
sujungime, galima numatyti iš anksto, nes įvykių tikimybė esant dideliam dalyvių skai
čiui, kaip minėjome, yra dėsninga, t. y. numatoma iš anksto.
Tokiu didelio skaičiaus asmenų rizikos sujungimo pavyzdžiu yra anuitetas. Visi
pensinio amžiaus sulaukę žmonės sujungia savo santaupas, ir tie, kurie gyvens ilgiau,
naudosis trumpiau gyvensiančiųjų santaupomis, ir anuitetą apskaičiavus pagal vidu

tinę tikėtiną gyvenimo trukmę niekas neliks be pajamų, nepriklausomai, kiek ilgai
gyventų. Veikiant individualiai, t. y. gyvenant iš asmeninių santaupų ir nežinant indi
vidualios tikėtinos gyvenimo trukmės (o tai žinoti ir neįmanoma), anksčiau mirusieji
dalies savo santaupų nepanaudotų, o ilgai gyvenantieji jų pristigtų.

Rizikos vengiantys asmenys ir didelis draudimo sistemoje dalyvaujančiųjų skai
čius yra būtinos, bet nepakankamos sąlygos draudimo pasiūlai, t. y, kad privačios
pelno siekiančios bendrovės galėtų pasiūlyti draudimo paslaugas. Privačios pelno sie

kiančios draudimo įmonės gali teikti draudimą su penkiomis sąlygomis:
1.atskirų apsidraudusių asmenų draudiminio įvykio tikimybės tarpusavyje yra
nepriklausomos;

2.įvykio tikimybė mažesnė už vienetą;
3.įvykio tikimybė turi būti žinoma arba įvertinama;
4.nėra informacijos asimetrijos;
5.nėra moralinės rizikos (Rosner, 2003).
Jei individualios tikimybės yra susijusios, t. y. vienam apsidraudusiam asmeniui
patyrus nuostolių, juos patirs ir kitas, tuomet nebeįmanoma apsidraudusiųjų suskirs

tyti į nesėkminguosius ir sėkminguosius, nėra kam padengti pirmųjų patirtų nuosto
lių. Tuomet laikoma, kad yra ne individualios, bet sisteminės nesėkmės ir tai numa
tydama draudimo bendrovė nesiims veiklos. Pavyzdžiu yra infliacija, kuri jei paveikia
bent vieną pensijų sistemos dalyvį, tai paveikia ir visus, teigia N. Barr (1998). Todėl be

valstybės įsikišimo negalima pensijų apsaugoti nuo nuvertėjimo dėl infliacijos.
Kita svarbi sąlyga - įvykio tikimybė turi būti mažesnė, nei vienetas. Jei ji yra lygi
vienetui, tai reiškia, kad apsidraudęs asmuo tikrai patirs žalą, todėl norėdama pati
išvengti nuostolio drausdama tokius asmenis, draudimo bendrovė turi jiems nustatyti
kainą, lygią galimam nuostoliui. O tokia kaina draudimą daro beprasmiu vartotojui.

Tokio atvejo pavyzdžiu gali būti jau sergančio asmens siekis apdrausti savo sveikatą.
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Tikimybė, kad reikės padengti jo gydymo išlaidas lygi vienetui arba 100 proc. Draudi
mo bendrovė vengs tokio kliento.

Trečia minėta sąlyga - įvykio tikimybė turi būti žinoma arba įvertinama - reikš
minga tuo, kad be jos neįmanoma apskaičiuoti draudimo kainos arba įmokos. Įmokos
turi padengti būsimas žalas, kurios bus dažnesnės arba retesnės, priklausomai nuo

įvykių tikimybės. Jei tikimybės nėra žinomos, neaišku, kiek reikės lėšų padengti žalas
ir neaišku, už kiek galima naudingai parduoti draudimą, kad nebūtų atbaidyti pirkėjai,
ir kad surinktų lėšų pakaktų kompensuoti žalas. Tam būtina žinoti galimų įvykių tiki
mybes. Kadangi ilgam laikotarpiui infliacija nėra prognozuojama, nėra žinoma tikimy
bė, kad infliacija bus tam tikro lygio, paprastai draudimo bendrovės nesiima pensijų
drausti nuo infliacijos ir dėl jos pensijos ilgainiui nuvertėja.
Informacijos asimetrija kyla tada, kai draudimo pirkėjas geriau informuotas
apie gresiančius nuostolius ar tikimybes juos patirti. Tuomet draudimas neteikia
mas dėl vadinamosios nepalankios atrankos (angį. adverse selection). Nepalankus
pasirinkimas vyksta, kai vartotojas gali nuslėpti nuo draudimo įmonės jam gresian

čią didelę riziką (pvz., asmuo turi genetinį polinkį sirgti tam tikra liga]. Jeigu drau
dimo įmonė nustatys draudimo kainą pagal vidutinę tikimybę susirgti, ta kaina bus
labai patraukli tiems, kieno rizika didesnė už vidutinę ir, tai žinodami, tokie asmenys

noriai drausis. Tarp apdraustųjų jų bus daugiau, nei bendroje populiacijoje ir drau
diminiai įvykiai bus dažnesni nei susirgimai vidutiniškai tarp visų gyventojų. Pagal
vidutinio gyventojo tikimybę susirgti nustatyta draudimo kaina bus nepakankama,

kad galima būtų atlyginti visas apdraustųjų žalas. Draudimo įmonė tokiu atveju ne
rizikuos drausti asmenų nuo rizikų, kurių tikimybę patys besidraudžiantieji žino
geriau.
Penkta sąlyga, reikalinga draudimo pasiūlai - vadinamosios moralinės rizikos
nebuvimas. Moralinė rizika reiškia, kad draudimo pirkėjas gali manipuliuoti draudi
minio įvykio tikimybe, t. y. apsidraudęs ir žinodamas, kad draudiminio įvykio metu
jo patirtą žalą kompensuos draudimo įmonė, jis gali nevengti rizikingo elgesio ir taip
padidinti įvykio tikimybę, lyginant su ta, kuri yra tarp neapsidraudusių asmenų. Kaip

tokios moralinės rizikos pavyzdį N. Barr mini nėštumą (Barr, 1998], Šiais laikais jis
yra planuojamas ir esant laisvam pasirinkimui, draustis motinystės išmokoms ar ne,
suprantama, drausis tos moterys, kurios planuoja gimdyti. Kitas pavyzdys yra nedar

bo draudimas. Apsidraudęs asmuo bus linkęs mažiau rūpintis išsaugoti darbą, o jį
praradęs ne taip skubės vėl įsidarbinti, jeigu jis yra apdraudęs savo pajamas visam
bedarbystės laikotarpiui. Žinodama, kad tikimybė likti bedarbiu padidėja tarp apsidraudusiųjų, draudimo įmonė vengs teikti nedarbo draudimą.

Socialinio draudimo poreikis atsiranda dėl rinkos abiejų - paklausos ir pasiū
los - pusių nesėkmių. Dalis žmonių nepakankamai vertina rizikas ir jų nevengia, todėl
draudimas nėra paklausus. Tačiau neapsidraudusieji nesėkmės atveju vis tiek remiami
valstybės visų mokesčių mokėtojų sąskaita. Todėl nenuostabu, kad valstybė kai kuriais

atvejais įveda privalomą draudimą. Iš kitos pusės - kai nėra vienos ar kelių iš aptartų są
lygų, reikalingų draudimo pasiūlai, socialinio draudimo įstaigas steigia valstybė. Tokios
įstaigos gali veikti, nes valstybė užtikrina jų finansavimą ne tik iš privalomo gyventojų
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dalyvavimo ir įmokų mokėjimo, bet perskirstydama lėšas tarp gyventojų - nustatydama
įmokas ne tiek pagal rizikų tikimybes, kiek pagal gyventojų pajėgumą jas mokėti.
Valstybės sukurtas socialinis draudimas kelia klausimą apie efektyvumo nuosto
lius dėl pasikeitusios gyventojų elgsenos - reakcijos į valstybės įsikišimą. Ekonominiai
tyrinėjimai analizuoja socialinio draudimo, dažniausiai nedarbo ir senatvės išmokų,

poveikį gavėjų elgsenai ieškant darbo ar siekiant išlikti darbo rinkoje. Neliberalios
pakraipos tyrinėtojai, pvz., M. Feldstein (cit. pagal Hyatt, 2011] teigia, kad socialinio
draudimo programos žalingai veikia ekonomiką, kitaip tariant, mažina taupymą, ska

tina nedarbą ir ankstyvą išėjimą į pensiją bei neleidžia laisvai veikti privačiam sekto
riui. Pagal M. Feldstein, dosnios nedarbo draudimo išmokos skatina ilgesnį nedarbą,
taip pat tai didina programos kaštus bei didesnius mokesčių sistemos iškraipymus.
Toks požiūris kritikuojamas dėl statiškos ekonomikos sampratos, visų elgsenos gali

mybių neįvertinimo. Kaip, beje, teigė S. Albanesi (2005), kad radęs darbą asmuo įsi
darbins, tik jei jį tenkins darbo užmokesčio dydis. Nedarbo išmokos pakeitimo norma

(jos santykis su galima alga] turi būti gerokai mažesnė, kai asmuo ieško darbo. Pagal
S. Albanesi (2005) optimali nedarbo draudimo schema užtikrina tik dalinį draudimą
nuo pajamų netekimo dėl nedarbo. Siekiant efektyvumo, nedarbo išmokos turi ma

žėti užsitęsus nedarbo laikotarpiui. S. K. Allen (2012] tyrimo rezultatai parodė, kad
socialinio draudimo poveikis apdraustųjų elgsenai priklauso nuo konkrečios nedarbo
draudimo sistemos. Tai taikytina ir kitoms socialinio draudimo rūšims. Kaip matysi
me toliau, yra didžiulė socialinio draudimo sistemų įvairovė, kiekviena šalis socialinį
draudimą įgyvendina atsižvelgdama į vietos sąlygas, tradicijas, gyventojų elgesio mo
delius, veikiant įvairioms interesų grupėms ir politinėms ideologijoms.
Taigi, ekonominės teorijos požiūriu pagrindinis klausimas yra ne tai, ar valstybė
turėtų užsiimti draudimu, kurti ir palaikyti socialinio draudimo sistemą, bet kaip so
cialinio draudimo sistema organizuojama, kokios jos pasekmės apdraustųjų gerovei.

1.3. Socialinis draudimas skirtingose
gerovės valstybės raidos tradicijose
Socialinis draudimas sudaro daugumos šiuolaikinių visuomenių socialinės ap
saugos ir net visos gerovės valstybės stuburą. Šiame skyriuje parodysime jo vietą so
cialinės apsaugos sistemoje ir gerovės valstybėje, remdamiesi skirtingomis politinė
mis gerovės valstybės teorijomis ir tyrimo metodais. Apžvelgsime socialinio draudimo
pagrindinius principus, aptarsime neoliberalizmo, marksistinį, feministinį ir rasinį
požiūrius socialinėje politikoje. Taip pat, remdamiesi M. Lavalette, trumpai apžvelg
sime globalizacijos poveikį socialinei politikai, o pabaigoje, remdamiesi K. Blakemore,
išskirsime gerovės valstybės tipus pagal pajamų perskirstymą.
Kaip akcentuoja D. Pieters (2006, p.1-9), nėra vieningo socialinės apsaugos sis
temos apibrėžimo. Skirtingi autoriai skirtingai apibūdina socialinę apsaugos sistemą.
Kai kurios šalys socialinės apsaugos sistemos apibrėžimus įrašė įstatymuose. Tarp
tautiniu mastu socialinės apsaugos sistemos apibrėžimus pateikia Tarptautinė soci

alinės apsaugos asociacija (TSAA), kuri socialinę apsaugą apibrėžia kaip įstatymiškai
įtvirtintą gyventojų pajamų garantiją, siejamą su senatvės, nedarbingumo, negalios,
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našlystės, vaikų auginimo ir nedarbo rizikomis. Socialinės apsaugos sistema gyvento
jams taip pat teikia medicinos paslaugas. Socialinės apsaugos sistemą sudaro sociali
nio draudimo ir socialinės paramos posistemės.
TSAA akcentuoja socialinės apsaugos sistemos kaip universalios žmogaus teisės
svarbą. Išsivysčiusių šalių visuomenėse socialinė apsauga dėl istorinio vystymosi tapo

suvokiama kaip universali teisė. |TO 1948 m. Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje
socialinė apsauga yra traktuojama kaip universali žmogaus teisė. Kai kuriose šalyse,

pavyzdžiui, Brazilijoje ir Vokietijoje, socialinė apsauga yra garantuota konstitucijos.
Dauguma šalių turi vienokią ar kitokią socialinės apsaugos sistemą. Labiausiai papli
tusios socialinės apsaugos programos yra senatvės, negalios ir našlystės. Po jų seka
nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, ligos ir motinystės, paramos šeimoms
ir nedarbo programos. Tačiau nepaisant to, kaip pabrėžia TSAA, socialinė apsauga pu

sei mūsų planetos gyventojų yra neprieinama ir tik penktadaliui planetos gyventojų
yra garantuota pakankama socialinė apsauga. Taigi, socialinės apsaugos sistemos aprėpties išplėtimas yra aktualus klausimas visiems pasaulio regionams. Tačiau šis klau
simas turi būti svarstomas atsižvelgiant į tokius faktorius, kaip gyventojų senėjimas,
besikeičianti šeimos struktūra, ekonominė globalizacija, neformalios darbo rinkos au

gimas, epidemiologinė ir ekologinė situacija.
Tarptautinė darbo organizacija (TDO) (angį. International Labour Organisation)
nors ir nepateikia koncentruoto socialinės apsaugos sistemos apibrėžimo, tačiau
Konvencijoje Nr. 102 nurodo šias socialinės apsaugos sudedamąsias dalis: sveikatos
priežiūrą, ligos išmokas, nedarbo išmokas, senatvės išmokas, nelaimingų atsitikimų
darbe išmokas, šeimos išmokas, motinystės išmokas, negalios išmokas, našlystės iš
mokas. Konvencija numato šiuos principus: numatytų išmokų garantiją, darbdavių ir
darbuotojų dalyvavimą administruojant socialinės apsaugos schemas, bendrą valsty
bės atsakomybę teikiant socialines išmokas ir tinkamai administruojant institucijas,

kolektyvinį išmokų finansavimą per socialinio draudimo įmokas ir bendrą mokesčių
sistemą. Konvencija išskiria trijų tipų schemas:
1.universalias;
2.socialinio draudimo, siejant jas su pajamomis arba laikantis lygiavos princi

po, arba šių dviejų principų kombinacijas;
3.socialinės paramos.

Skiriami du pagrindiniai apsaugos nuo socialinių rizikų principai - universalumo
ir nuopelnų arba užsitarnautos teisės. Universalumo principas reiškia, jog socialiai
drausti turi būti visi dirbantys asmenys, o užsitarnautos teisės - jog teisę į socialines
išmokas asmuo užsitarnauja mokėdamas įmokas. Pastaroji teisė būdinga socialiniam

draudimui ir nėra pagrįsta poreikiu, bet sąsaja su atlyginimu (sieja gyvenimo lygį tuo
metu, kai asmuo dirba ir kai asmuo gauna socialines išmokas). Socialinis draudimas
reiškiasi ir kitais principais: mokėtinumo - iš dirbančio asmens yra daromi atskaity

mai; perskirstymo - užtikrinamos bent minimaliai pakankamos socialinės išmokos,
nors ir labai prastai buvo apmokamas dirbančiojo darbas; pajamų patikros nebuvi

mo - išmokų dydžiui neturi įtakos gavėjo dabartinės pajamos; indeksacijos - išmokų
didėjimas yra siejamas su atlyginimo didėjimu, kai išmokos perskaičiuojamos pagal
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atlyginimų augimo indeksus; apsaugos nuo infliacijos - panašiai kaip išmokų indeksa
vimas pagal atlyginimus, taip pat taikomas indeksavimas ir pagal kainų augimą; priva

lomumo - pagrindinės dirbančiųjų grupės įstatymu privalomai įtraukiamos į socialinį
draudimą. Analizuojant gerovės valstybes išryškėja, jog tų principų taikymo paplitimą
socialinės apsaugos sistemos laiko vienu iš svarbiausių kriterijų.

G. Bonoli (1997) akcentuoja, jog gerovės valstybių modeliai skirstomi pagal soci
alinės apsaugos sistemos dalijimą į socialinį draudimą ir socialinę paramą. Šiuo atveju
verta paminėti tyrimą, atliktą C. Dieckhoener ir A. Peichl (2009), kuriame, remiantis

G. Bonoli idėja, pateikiamas modifikuotas G. Esping-Andersen (1990) skirstymas į ke
turis gerovės šalių modelius. Konservatyvųjį modelį apibūdina vienodai reikšminga
socialinio draudimo ir socialinės paramos svarba. Socialdemokratinį modelį - didelė
socialinės paramos reikšmė ir santykinai nereikšmingas socialinis draudimas. Libe
ralųjį modelį - maža valstybinio socialinio draudimo ir socialinės paramos reikšmė.
Pietinį modelį - didelė socialinio draudimo ir maža, rudimentinė socialinės paramos

reikšmė. C. Dieckhoener ir A. Peichl (2009) pateikė ir atskirų šalių, atstovaujančių mi
nėtiems modeliams, analizę. Vokietijos gerovės finansavimui yra svarbios tiek sociali
nio draudimo įmokos, tiek ir bendra mokesčių sistema. Danijoje socialinio draudimo
įmokos, finansuojant socialinę gerovę, nėra svarbios. Jungtinės Karalystės gerovei fi
nansuoti bendra mokesčių sistema ir valstybinis socialinis draudimas nėra svarbūs.

Išskirtinį vaidmenį vaidina privataus draudimo programos. Graikijai labai reikšmin
gas socialinis draudimas.

Neoliberalizmas plėtoja ryšį tarp ekonominių ir politinių teorijų ir jas pagrin
džiančios elgsenos sampratos. Neoliberalizmą suformavo nuo 8-ojo dešimtmečio Va
karų Europoje pasikeitusios ekonominės ir socialinės sąlygos. Šalių vyriausybės ne
sugebėjo palaikyti užimtumo lygio ir ekonominio augimo, kurio buvo tikimasi kuriant
gerovės valstybes po Antrojo pasaulinio karo. Neoliberalizmo ideologija akcentuoja
racionalumą, rinkos kaip optimalaus resursų išdėstymo mechanizmo viršenybę, vi
suomenės pasirinkimo teoriją, teoriją apie gerovės palaikymo naštą visuomenei, vy
riausybės nepajėgumą, individualaus rūpinimosi savimi viršenybę. Neoliberalizmas
skiriasi nuo klasikinės politinės ekonomijos, kurią išvystė A. Smitas ir jo pasekėjai,
tuo, kad atmeta A. Smito moralines pažiūras apie užuojautą vargšams ir palieka tik
rinkos, kaip geriausios ekonominės institucijos, sampratą.

Visa sudėtinga neoliberalizmo teorija gali būti sutalpinta į tris prielaidas: meto
dologinį individualizmą, racionalumą ir rinkos viršenybę.

Metodologinis individualizmas reiškia, kad bet kuris socialinis reiškinys gali būti
supaprastintas iki individualios elgsenos. Laisvi individai tvarko savo reikalus ir siekia
malonumo laikydamiesi „įstatymo valdžios", o ne atvirkščiai. Kontraktiniais santykiais

grindžiami individualūs siekiai sukelia kolektyvines pasekmes, kurios neturėtų būti
vertinamos nei kaip geros, nei kaip blogos. Moralinis kolektyvinių pasekmių vertinimas
priklauso visai kitai sričiai. Racionalizmas neoliberalizmo teorijos kontekste vaidina in
dividualių siekių įprasminimo vaidmenį, t. y. individualus siekis yra prasmingas tik tada,

kai jis yra racionalus. Rinkos viršenybės prielaida akcentuoja, kad ideali mainų vieta
racionaliems, idealiai informuotiems, savimi besirūpinantiems individams yra rinka.
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Neoliberalams rinkos santykiai yra idealiausia sąveikos forma. Individai atsineša savo
pageidavimus į rinką, savo ruožtu kolektyvinis pageidavimų svoris sukuria galingus
signalus gamintojams atsižvelgti j šiuos pageidavimus. Būtų neracionalu gamintojams
nereaguoti į šiuos signalus. Suteikus laisvę prieigai prie rinkos, visada atsiras tiekėjų,
kurie pripažins vartotojo teisę į norimą produktą. Neoliberalai akcentuoja, kad valsty

bei būtų labai sunku atsižvelgti į šiuos signalus. Valstybės vaidmuo, apimantis sveikatos
apsaugą, būstą, pajamų palaikymo programas ir asmenines socialines paslaugas, labai
išaugino viešąsias išlaidas, lyginant su nacionalinėmis pajamomis. Anot neoliberalios
teorijos, šis valstybės vaidmens išaugimas mažina rinkos ekonomikos efektyvumą.

Pavyzdžiui, 1979 m. Jungtinėje Karalystėje į valdžią atėję konservatoriai teigė, kad
socialinės išmokos yra esminė Britanijos ekonominių problemų priežastis. Besiplečian

tys ir brangūs socialdemokratiniai režimai viršija vyriausybių pajamų rinkinio galimy
bes. Augančios vyriausybės išlaidos skatina didinti mokesčius ir skolintis. Mokesčių

didinimas mažina motyvaciją dirbti ir prisiimti riziką. Galiausiai dėl to sumažėja inves
tavimas, produktyvumas ir galutinio produkto kiekis. Neoliberalizmui yra svarbu, kad
vyriausybė sumažintų mokesčius kompanijoms ir individams. Neoliberalizmo ideologi
ja nedarbo problemą siūlo spręsti mažinant vyriausybės minimalaus darbo užmokesčio
reguliavimą. Infliacijos sureguliavimas yra vienas iš esminių neoliberalų politikos tikslų.
Reguliarus ir ilgalaikis ekonomikos augimas, žemas nedarbo lygis, disponuojamų pa
jamų augimas, valstybinių paslaugų kokybės augimas gali būti apsaugoti tik su sąlyga,

jeigu yra pažabota infliacija. Remiantis neoliberalia ideologija yra ryšys tarp valstybės
išlaidų ir infliacijos (Pratt, 2006,9-24).
A. Pratt (2006) apibūdina dvi socialdemokratinės politikos tradicijas: naująją ir
senąją. Senoji socialdemokratinė politika yra pagrįsta nuostata, kad reikšminga auto
nomija priklauso nacionalinėms valstybėms: vyriausybės gali, jeigu nori, imtis veiks

mų, siekdamos pakeisti ar modifikuoti rinkos jėgas bei materialinių išteklių pasiskirs
tymą. Taigi vyriausybės gali kontroliuoti ekonomiką, skatindamos ekonominį augimą,
užimtumą ir priimtiną infliacijos lygį. Ištekliai, generuoti ištęsto ekonominio augimo,
leido nacionalinėms vyriausybėms patenkinti visuomenės lūkesčius, keliant vidutines

disponuojamąsias pajamas, bei išplėsti kolektyvinį vartojimą sveikatos, švietimo, būs
to, socialinės gerovės srityse. Senoji socialdemokratinė tradicija yra pagrįsta solidaru
mo ir pilietiškumo principais.
Dabartinis šios politinės įtakos mažėjimas yra siejamas su globalios ekonomikos
kūrimu, kurį savo ruožtu skatina sparčiai besivystančios informacijos apdorojimo ir
komunikacijos technologijos. Socialistinės sistemos žlugimas reiškia, kad pasauliniu
mastu beliko tik vienas ekonominis modelis - laisva rinka. Nacionalinės vyriausybės
konkuruoja, siekdamos pritraukti investicijas. Taigi vyksta perėjimas į mažai reguliuo

jamą globalinę rinkos sistemą. Industrinės darbininkų klasės mažėjimas lėmė tai, kad
mažėjo profesinių sąjungų vaidmuo.
Yra keli požiūriai apie perėjimą iš senosios į naująją socialdemokratiją. Vie
nas ryškiausių mėginimų išreikšti naujosios socialdemokratijos esmę, anot A. Pratt

(2006), yra pateiktas S. VVhite (1999), kuris akcentuoja pilietinės atsakomybės doktri
ną, balansuojančią teises ir pareigas. Pilietinės atsakomybės doktrina pabrėžia tokius

28 Socialinis draudimas Lietuva/e: kontekstas, raida, rezultat

principus kaip abipusiškumą, lygias galimybes ir autonomiją. Abipusiškumas doktri
nos kontekste reiškia pajamų ir turto priklausomybę nuo indėlio į gamybą. Lygios ga
limybės reiškia teisingą ryšį tarp pajamų ir indėlio į gamybą, t. y. būtinumą perskirs
tyti dalį resursų. Autonomijos principas reiškia susilaikymą nuo veiklos, kuri sukelia
reikšmingą žalą individams, pavyzdžiui, vengiant žeminimo ar diskriminacijos lyties,
rasės, etniškumo, amžiaus ir pan. pagrindu.

Anot A. Pratt (2006], kitas reikšmingas tos srities tyrinėtojas K. Jayasuriya (2000)
siūlo sugrįžti prie socialdemokratinės lygybės vertybės, tuo pat metu neužgožiant
šiuolaikinės visuomenės daugialypiškumo, įvairovės ir pliuralizmo. Autoriui svar

biausia sąvoka yra sugebėjimai. Įvairios individų gyvenimo sąlygos sukuria įvairius jų
pasiekimus. Laisvė šioje sistemoje yra individų sugebėjimas priimti efektyvius spren
dimus. Taigi teorija derina egalitarizmo ir libertarizmo principus.

Anot A. Pratt (2006), vienas žymiausių sociologų A. Giddens (1998, p. 103) naują
ją socialdemokratinę tradiciją tapatina su pozityviąja gerovės valstybe, kuri yra prie
šinama negatyviajai. Pozityvioje gerovės valstybėje akcentuojama socialinės atskirties
sąvoka. Socialinę atskirtį autorius tapatina su trukdžiu individams aktyviai dalyvauti

gamybinėje veikloje. Technologijos progreso skatinami globaliniai pokyčiai nekvalifi
kuotiems ir neišsilavinusiems individams sukelia rizikas netekti galimybės dalyvauti
darbo rinkoje. Taigi, pozityviosios gerovės valstybės tikslas yra sudaryti sąlygas in
dividams pozityviai reaguoti į globalinius pokyčius. Tuo tarpu tradicinė, negatyvio

ji gerovės valstybė, siekdama tik kompensuoti į socialinę atskirtį patekusių individų
nuostolius, tik skatina jų atskirtį.
Marksistinis požiūris, interpretuodamas socialinės politikos teikiamą gerovę,
anot M. Lavalette (2006, p. 46-65), pabrėžia, kad dauguma nemarksistinių autorių
socialinės gerovės sferą traktuoja kaip savarankišką ir izoliuotą nuo bendrosios kapi
talizmo dinamikos. Marksistiniams tyrėjams socialinė gerovė ir ekonominiai bei poli
tiniai procesai kapitalistinėje sistemoje yra neatsiejami.
Tyrėjas marksistinės teorijos kontekste akcentuoja šiuos socialinės gerovės mo
mentus: socialinė gerovė patenkina poreikius, kuriuos kapitalizmas, kaip sistema, ge
neruoja; socialinė gerovė yra vadinamasis legitimizacijos procesas, parodantis, kad
kapitalizmas yra gerovės šaltinis, o ne tik išnaudotojiška santvarka; socialinė gerovė
yra siekis kontroliuoti visuomenes, nusprendžiant kaip įos turi gyventi; socialinė ge
rovė atitinka išnaudojamųjų siekį pakelti savo materialinę gerovę; socialinės gerovės
teikiamos paslaugos yra pelninga verslo rūšis privačioms kompanijoms; socialinės
gerovės sferos darbuotojai yra samdomi darbuotojai, ginantys savo klasinius intere
sus. Apibendrindamas šiuos momentus, autorius pabrėžia dvilypę socialinės gerovės

kapitalizmo sąlygomis prigimtį: socialinės gerovės teikimas gali būti naudingas kapi
talizmui, tačiau, iš kitos pusės, tai yra ekonominių resursų naudojimas, kuris priešingu
atveju galėtų būti panaudotas investicijoms.
Anot K. VVoodvvard (2006, p. 66-86), feministinė socialinės gerovės tyrinėjimo
tradicija apima dvi temas. Pirma, lyties kontekstas analizuojant socialines praktikas
ir institucijas yra ignoruojamas. Antra, aktualūs moterims klausimai praeityje buvo
marginalizuoti ir pašalinti iš socialinės gerovės politikos darbotvarkės. Feministiniam
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požiūriui atstovaujantys tyrimai akcentuoja patriarchalinę gerovės valstybės struk
tūrą ir skirtingus būdus, kuriais vyrai ir moterys yra inkorporuoti piliečių vaidmens

atlikimui. Autorė išskiria atskiras kryptis feministinėje tradicijoje: liberalus feminiz
mas, kryptis, kuri atsirado XIX a., naudodama liberalizmo kalbą, reikalavo formalios
moterų ir vyrų lygybės. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas įstatymų pakeitimui. Nuo
XX a. 7-ojo dešimtmečio ypatingas dėmesys reformuojant esančias institucijas buvo

skiriamas lygybei bei pilietinėms teisėms. Pagrindinė šios krypties paradigma sociali
nės politikos atžvilgiu yra ta, kad reformuojant socialines institucijas ir praktikas, ypa

tingai įdarbinimą ir išsilavinimą, moterys Įgautų lygybę su vyrais. Šios paradigmos
reikalavimai ir jų įgyvendinimas kai kuriuos tyrėjus verčia kalbėti apie lyčių lygybės
įgyvendinimą ir postfeminizmą.
K. VVoodvvard, remdamasi S. Rovvbotham (1969, 1974, 1989), apibūdina socia

listinį/marksistinį feminizmą ir akcentuoja ryšį tarp kapitalizmo ir patriarchalizmo
bei šio ryšio nulemtą dvigubą moters vaidmenį: pirmasis vaidmuo moteris įtraukia
į darbo jėgos reprodukciją - kitos kartos sukūrimą bei rūpinimąsi dabartine darbo
jėga; antrasis - moterys yra tarsi rezervinė darbo jėgos armija, kuri įsilieja į darbo jė
gos rinką, kai trūksta darbo jėgos, ir tampa pertekline, kai yra darbo jėgos perteklius.
Marksistinis feminizmas lyčių nelygybę aiškina klasiniais skirtumais.
Diskutuodama apie radikalaus feminizmo atmainą socialinėje politikoje K.

VVoodvvard teigia, kad lygčių nelygybę ši srovė aiškina ne klasiniais skirtumais, o per
patriarchalinių santykių prizmę. Radikali feminizmo srovė į ekonomiką žiūri tik kaip į
vieną iš institucijų, kurioje išryškėja moters pajungimas vyrui. Rasinių mažumų femi-

nistai teigia, kad feministiniai tyrimai turi apimti ir rasės/etniškumo dimensijas. Nėra
vienalytės kategorijos „moteris". Šios srovės tyrėjai siūlo žiūrėti į dvi nelygybės dimen
sijas: skirtumas tarp vyro ir moters ir skirtumai tarp moterų. Rasė ir etniškumas yra
esminiai identiteto kūrimo komponentai.

Anot L. Penketh (2006, p. 87-104), tyrimuose reikėtų atskirti dėmesį rasei ir dė
mesį socialinei politikai. Remdamasi Jungtinės Karalystės pavyzdžiu autorė pabrėžia,
kad rasinių mažumų žmonės patiria nuolatinę diskriminaciją. Po karo Britanijos po
litikoje išryškėjo rasistinių pažiūrų. Vyravo integracinis/asimiliacinis požiūris. Vėliau,
8-ajį dešimtmetį, pradėjo populiarėti multikultūrizmo idėjos. Nuo 9-ojo dešimtmečio
pradėta kalbėti apie antirasistines tyrimų perspektyvas.

1.4. Bendriausios šiuolaikinės socialinio draudimo problemos
Nors socialinio draudimo istorija skaičiuoja antrą šimtmetį ir daugelis jo veiki
mo principų yra nusistovėję bei integruoti į konkrečių visuomenių ekonominį, politinį
ir socialinį gyvenimą, visuomenėse vykstantys pokyčiai iškelia vis naujas problemas.
Aktualiausios problemos susijusios su ekonominiais ir demografiniais pokyčiais, ku
rie kelia iššūkius jau išplėtotoms socialinio draudimo sistemoms ir tampa didelėmis
kliūtimis jas palaikant, įtraukiant naujus gyventojų sluoksnius ir užtikrinant adekva
čią jų apsaugą. Toliau trumpai aptariamos šios problemos.
Pagrindinės tarptautinės socialine apsauga besirūpinančios institucijos gyvento

jų draudimo socialiniu draudimu aprėpties išplėtimą laiko vienu iš svarbiausių tikslų.
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Tarptautinė socialinės apsaugos asociacija (ISSA) tai paskelbė vienu iš 2008-2010 m.
programos tikslų. Tarptautinės darbo organizacijos (ILO) surengtoje konferencijoje val
džios atstovai, darbdavių ir darbuotojų organizacijos pripažino, kad vienas iš svarbiau
sių politikos prioritetų turi būti neapdraustų gyventojų įtraukimas į socialinės apsaugos
sistemas. Pasaulio bankas socialinės apsaugos klausimą įtraukė į diskusijas, susijusias su
tolimesne pasaulio raida (Ginneken, 2008}. Žinoma, didžiausios socialinio draudimo aprėpties problemos yra besivystančiose šalyse. Tačiau ir ekonominiu požiūriu išsivysčiu
sios šalys, kurių beveik visi gyventojai įtraukti į socialinės apsaugos sistemą, norėdamos

šią aprėptį išlaikyti susiduria su nemažais iššūkiais. Iššūkiai yra susiję su padidėjusia
tarptautine konkurencija, neformaliu užimtumu, laikinų darbuotojų, migrantų apsauga
ir senėjančia visuomene. W. Ginneken pastebi, kad globalios darbo rinkos pasiūlos pusei
dabar įtakos turi paplitęs skurdas ir nedarbas, o paklausos pusei - ekonomikos globa
lizacijos procesas, kuris reikalauja nepertraukiamo reorganizavimo ir lankstumo. Viso
to pasekmė - didelės darbuotojų grupės dirba neformalioje ekonomikoje. Dar viena atskirties nuo socialinės apsaugos draudimo sistemos priežastis yra ta, kad daug darbuo
tojų nepajėgia ar nenori skirti santykinai didelės savo pajamų dalies įmokoms, skirtoms
finansuoti socialinės apsaugos išmokas, kurios ateityje gali nepatenkinti jų poreikių. Be
to, darbuotojai gali nežinoti ir nepasitikėti metodu, kuriuo įstatymu nustatytos sociali
nės apsaugos schemos yra valdomos. Vienas iš esminių dalykų dabar yra užtikrinti so
cialinės apsaugos išmokų ir programų patrauklumą iki šiol neapdraustiems žmonėms

(Ginneken, 2008).
XX a., ypač po Antrojo pasaulinio karo, darbo užmokestis tapo pagrindiniu įmokų,
kuriomis yra finansuojamos socialinės gerovės išlaidos, šaltiniu. Dalyvavimas darbo
rinkoje tapo esminiu struktūruoto gyvenimo ciklo požymiu, kuris, iš vienos pusės, api

brėžtas dalyvavimo švietimo sistemoje pabaiga ir, iš kitos pusės, išėjimo į pensiją. Gy
venimo ciklo „vidurys" tapo labai svarbiu sėkmingo socialinio draudimo kriterijumi.
Tačiau per pastaruosius dešimtmečius gyvenimo ciklo fazės pasikeitė (daugiau laiko
skiriama mokymuisi, taigi mažiau dalyvavimui apmokamame darbe] ir tai turėjo įta
kos socialinio draudimo ištekliams (Frericks, 2010).

Tai laikoma didele Europos socialinės politikos problema. Siekiant ją spręsti
svarstoma galimybė kurti naujus išteklių šaltinius. Senieji šaltiniai, tokie kaip priva
lomos įmokos, paremtos darbo pajamomis, dabartiniu metu yra nepakankami. Tačiau
naujų šaltinių kūrimas sukeltų esminius privalomų transferų sistemos pertvarkymus,

tokiu būdu ir socialinių bei politinių santykių galios pokyčius.
Europos Sąjungoje viešosios politikos prioritetu laikomas tvarių, prieinamų ir
adekvačių pajamų išėjus į pensiją užtikrinimas. Dėl dabartinės krizės ir greitai vykstančių
demografinių pokyčių Europos Tarybos patvirtinta strategija (apimanti: 1) skolos sumaži
nimą; 2) produktyvumą ir užimtumą skatinančias priemones; 3) valstybių narių gerovės
sistemų reformas) skirta susitvarkyti su senėjančia visuomene, turėtų tapti beveik priva
lomu reformų prioritetų rinkiniu (Interim EPC-SPC Įoint Report on Pensions, 2010).
M. Lavalette, remdamasis R. Mishros (Mishra, 1999) atlikta studija, išvardija tris

sritis, kuriose globalizacija daro įtaką gerovės valstybės nykimui. Pirma, globalizacija
pakerta nacionalinės vyriausybės galią siekti visiško užimtumo ir ekonominio augimo
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skatinamosiomis politikos priemonėmis; antra, pakerta tokią sampratą, kaip „sociali
nis solidarumas" ir socialinė apsauga, tuo pačiu metu didinant nelygybę; trečia, glo

balizacija turi {takos jėgų pusiausvyrai - mažėja darbo organizacijų galia, lyginant su
kapitalo ir valstybės galiomis. Be to, M. Lavalette akcentuoja P. Taylor-Gooby (Taylor-

Gooby, 2002] idėją, kad nacionalinės valstybės atlieka pagrindinį vaidmenį generuo
jant skirtingus atsakus į „ekonominę globalizaciją" (Lavalette, 2006). Anot B. Mitrovic,

gerovės valstybė dėl išlaidų yra didelė našta šalies ekonominiam augimui ir konkuren
cingumui (Mitrovic, 2008).
Iššūkių, su kuriais susiduria šiuolaikinės socialinio draudimo sistemos, priežastis
bando aiškinti ir naujas reformas siūlyti įvairių ideologinių srovių atstovai. G. Bonoli
ir B. Palier pastarųjų dešimtmečių socialinio draudimo pensijų reformas apibūdina

kaip keturių etapų procesą. Pirmas etapas - jokių socialinių išlaidų mažinimo veiksmų
nėra imamasi. Sistemos gyvybingumas palaikomas didinamomis socialinio draudimo

įmokomis. Tokia situacija buvo visoje kontinentinėje Europoje iki 1980-ųjų pabaigos.
Antrame etape didėjančios socialinio draudimo įmokos skatina politikus patvirtinti
nuosaikią socialinių išmokų mažinimo programą. Tačiau šiame etape ne tiek svarbus
pačios reformos turinys (dalinis socialinių išmokų mažinimas), kiek pats faktas, jog
reforma yra įtraukiama į visuotinius politinius debatus. Ši reforma sukuria nesaugu

mo klimatą ir skatina piliečius ieškoti privačių alternatyvų. Trečiame etape yra prii
mama dar radikalesnė socialinių išmokų mažinimo alternatyva. Įvedama savanoriška
privati pensijų sistema, kuri gali kompensuoti radikalesnius socialinių išmokų mažini
mus. Ketvirtame etape privati pensijų sistema yra stiprinama per prievartą ar kuriant

didesnę motyvaciją (Bonoli, 2008).
Išvardintos pasaulinės socialinio draudimo raidos tendencijos reikšmingos aiš
kinantis iššūkius, su kuriais susiduria ir Lietuvos socialinio draudimo sistema. Toli
mesniuose šio darbo skyriuose nagrinėjant Lietuvos socialinio draudimo sistemos
raidą bandoma atskleisti, kaip ji derinama prie šalyje pastaraisiais dešimtmečiais
vykstančių demografinių, socialinių ir ekonominių procesų. Remiamasi tiek aukščiau
išdėstyta istorine socialinio draudimo apžvalga, tiek jo funkcionavimą grindžiančiais
sociologijos ir ekonomikos mokslo principais.
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2 skyrius.

Socialinio draudimo sistemų įvairovė

pasaulyje

2.1. Dominuojančios socialinės apsaugos šakos
Šiame poskyryje pristatomi aspektai, kuriais charakterizuojamos socialinio drau
dimo sistemos. Analizuojant socialinio draudimo sistemas galima remtis ne vienos, o
kelių tarptautinių organizacijų ar institucijų, pavyzdžiui, Tarptautinės darbo organiza

cijos (angį. International Labour Organization), Ekonominio bendradarbiavimo ir plė
tros organizacijos (angį. Organization for Economic Co-operation and Development),
Europos Komisijos bei Tarptautinės socialinės apsaugos asociacijos (angį. Internatio
nal Sočiai Security Association) duomenų bazėmis ir jose pateikiamais rodikliais.
Europos Komisija koordinuoja Europos Sąjungos abipusio informavimo apie so
cialinę apsaugą sistemą (ang. The EU's Mutual Information System on Sočiai Protection

(MISSOC)). M1SSOC yra pagrindinė informacinė bazė, kurioje kaupiami naujausi išsamūs
duomenys apie socialines apsaugos sistemas 31 šalyje: 27 ES valstybėse narėse bei Is
landijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje ir Šveicarijoje. M1SSOC duomenų bazė yra suskirs

tyta į 12 temų: finansavimas; sveikatos priežiūra; ligos išmokos; motinystė/tėvystė; ne
įgalumas; senatvė; našliai ir našlaičiai; nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos;
išmokos šeimoms; nedarbas; minimalių lėšų garantavimas; ilgalaikė priežiūra [Sočiai
protection systems- MISSOC). Kiekvieną duomenų bazėje esančią socialinės apsaugos
programą galima analizuoti remiantis keliomis charakteristikomis. Pavyzdžiui, ligos iš
mokas MISSOC duomenų bazė leidžia analizuoti pagal tokius rodiklius:
•teisės aktai, reglamentuojantys ligos išmokas;
•pagrindiniai principai (privalomumas ir pan.);

•pretendentai į ligos išmokas (gavėjų grupės, pajamų „lubos" ligos draudimui,
atleidimas nuo privalomo draudimo];

•teisės į ligos išmokas sąlygos (pranešimas apie negalėjimą dirbti, kvalifikacijos
periodas, laukimo periodas);
•išmokos (darbdavio mokamos išmokos dydis, valstybės mokamos išmokos dy

dis, išmokos trukmė, specialios sąlygos bedarbiams, kitos išmokos);
•apmokestinimas ir socialinio draudimo įmokos (piniginių išmokų apmokes
tinimas, pajamų riba atleidimui nuo apmokestinimo arba apmokestinimo su

mažinimui, socialinio draudimo įmokos nuo išmokų) (MISSOC Comparative
Tables Database).
Tuo tarpu, pavyzdžiui, pensijų schemos MISSOC duomenų bazėje yra analizuoja
mos remiantis šiais rodikliais: aprėptis; teisės į pensiją kvalifikacinės sąlygos; finan
savimo šaltinis; įmokų dydis; išmokos dydis ir indeksavimas; išmokos derinimas su
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darbo pajamomis; išmokos apmokestinimas (M1SSOC Comparative Tables Databasė).
Panašios rodiklių grupės apibūdina ir kitas socialinės apsaugos programas.
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (toliau - EBPO) taip pat
turi statistinių duomenų bazę, kurioje be kitų duomenų įvairiais aspektais yra kau
piami ir duomenys apie socialinės apsaugos programas. Ši organizacija vienija 34 pa
saulio šalis (Members and partners, OECD). Remiantis EBPO duomenų baze, pensijas

galima analizuoti pagal tokius rodiklius:
•privačių pensijų fondų turtas ir valstybinio socialinio draudimo pensijų re
zervai;

•išlaidos senatvės pensijoms ir išmokoms netekus maitintojo (kaip BVP procen
tinė dalis];
•bruto pensijų pakeičiamumo norma;

•pensijų fondų turto paskirstymas;
•pensijų fondų turtas kaip BVP procentinė dalis;
•viešojo sektoriaus ir privačios išlaidos pensijoms;

•valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokų dydis (darbuotojo ir darbdavio
dalis) ir įplaukos iš pensijų draudimo įmokų (angį. pension contribution revenues) (kaip procentinė BVP dalis);
•išėjimo į pensiją amžius [List ofkey indicators, OECD).
Netekto darbingumo ir ligos socialinio draudimo išmokos EBPO duomenų ba

zėje apibūdinamos tokiais rodikliais: netekto darbingumo išmokų gavėjai, palyginti
su darbingo amžiaus gyventojais, bei išlaidos netekto darbingumo ir ligos išmokų
programoms, palyginti su BVP. EBPO renka statistinius duomenis ir apie valstybės
išlaidas, skirtas sveikatos draudimo, nedarbo draudimo programoms bei išmokoms

šeimoms [List ofkey indicators, OECD). EPBO Šeimos duomenų bazė (angį. OECD
Family databasė) leidžia analizuoti su vaiko gimimu ir auginimu susijusias sociali
nio draudimo programas pagal tokius rodiklius: pagrindinės motinystės/tėvystės
sistemos charakteristikos, apimančios nėštumo ir gimdymo, motinystės/tėvystės
ir tėvystės išmokų mokėjimo trukmę ir dydį; moterų, auginančių vaikus iki 1 m. ir
esančių motinystės atostogose, dalis bei vyrų, auginančių vaikus iki 1 m. ir esančių

tėvystės atostogose, dalis; dirbančių tėvų teisė į papildomą nebuvimą darbe (kas
metinių mokamų atostogų trukmė, laisvos dienos pasirūpinti išlaikomais asmeni

mis, laisvos dienos dėl asmeninių priežasčių); motinystės/tėvystės išmokų pakeičia
mumo norma; motinystės/tėvystės atostogų trukmė savaitėmis [Sočiai policies and

data: OECD Family databasė).
Informacijos apie įvairių šalių socialinės apsaugos programas galima rasti ir Tarp
tautinės darbo organizacijos (toliau - TDO), kuri vienija 185 pasaulio valstybes, duo

menų bazėje NATLEX Šioje bazėje yra kaupiama ir nuolat atnaujinama informacija
apie teisės aktus, reglamentuojančius socialinę apsaugą skirtingose šalyse [Statistics
and databases, ILO). TDO Socialinės apsaugos statistikos duomenų bazėje (angį. Social Security Statistics) pateikiamas socialinės apsaugos programų aprašymas remiasi
Socialinės apsaugos administracijos (angį. Sočia! Security Administration) ir Tarptau-
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tinės socialinės apsaugos asociacijos (angį. International Sočiai Security Association]
inicijuotu leidiniu „Sočiai Security Programs Throughout the VVorld - SSPTVV".
Toliau šiame monografijos poskyryje bus pristatomos ir plačiau aptartos būtent
Socialinės apsaugos administracijos ir Tarptautinės socialinės apsaugos asociacijos
pasiūlytos socialinės apsaugos programų charakteristikos. Konkrečiai bus remiamasi

minėtų dviejų institucijų inicijuotu leidiniu „Sočiai Security Programs Throughout the
VVorld: Europe, 2010". Vadovaujantis šiame poskyryje aptartomis bendromis sociali
nio draudimo charakteristikomis, II ir III monografijos dalyse bus aprašomos Lietuvos
ilgalaikės ir trumpalaikės socialinio draudimo išmokos.
Terminu „socialinė apsauga" Socialinės apsaugos administracijos ir Tarptautinės
socialinės apsaugos asociacijos pranešime vadinamos įstatymu [steigtos programos,
skirtos apdrausti asmenis nuo tokių situacijų, kai nutrūksta ar asmuo praranda gali
mybę užsidirbti, taip pat programos, skirtos padengti tam tikras išlaidas, kurios at
siranda dėl santuokos, gimimo ar mirties. Šis terminas taip pat apima vaikų paramai
skirtas išmokas šeimoms.

Apdraustųjų ir išlaikytinių apsauga paprastai apima pinigines išmokas, kurios pa
keičia bent dalį prarastų pajamų dėl senatvės, neįgalumo ar mirties; ligos ir motinystės;

sužeidimų darbe; nedarbo. Taip pat apdraustųjų ir išlaikytinių apsauga teikiama ir paslau
gomis - hospitalizacija, medicinos priežiūra ir reabilitacija. Priemonės, kai prarastos paja
mos yra padengiamos piniginėmis išmokomis, vadinamos pajamų palaikymo programo
mis (angį. income maintenance programs). Priemonės, kuriomis yra finansuojamos arba
teikiamos tiesioginės paslaugos, yra vadinamos išmokomis natūra (angį. benefits in kind).

Skiriami trys pajamų palaikymo programų tipai:
1.su užimtumu susijusios programos;
2.universalios programos;
3.išteklių testavimu pagrįstos programos.
Pagal su užimtumu susijusias ir universalias programas apdraustieji, išlaikytiniai
ir maitintojo netekę asmenys gali pretenduoti į išmokas kaip į teisės dalyką. Tuo tarpu
pagal išteklių testavimu pagrįstas programas, išmokos yra grindžiamos asmens pa
jamų ar išteklių palyginimu su nustatytu standartu. Kai kurios šalys turi ir kitų tipų
programų.
Su darbu susijusios programos. Su užimtumu susijusios programos, paprastai
vadinamos socialinio draudimo sistemomis, dažniausiai teisę gauti pensijas ir kitus
periodinius mokėjimus grindžia užimtumo ar savarankiško užimtumo trukme. Išmo

kų šeimoms ir sužeidimų darbe atvejais teisė gauti išmokas yra grindžiama tiesiog
užimtumo santykių buvimu. Pensijų (ilgalaikių mokėjimų) ir kitų periodinių (trum
palaikių) mokėjimų dydis paprastai yra susijęs su pajamų lygiu, kuris buvo prieš žmo
gui susiduriant su nenumatytu atveju (nedarbu, liga, motinyste ar sužeidimu darbe),

dėl kurio nutrūko jo pajamos. Šios programos visiškai arba didžiąja dalimi yra finan
suojamos įmokomis (paprastai darbo užmokesčio dalimi), kurias moka darbdaviai,
darbuotojai arba abu. Daugeliu atvejų darbuotojams ir darbdaviams šios įmokos yra
privalomos.
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Hipotetinių fiksuotų įmokų (angį. national defined contributions) metodas - tai
palyginti naujas išmokų apskaičiavimo būdas. Hipotetinių fiksuotų įmokų schemos
yra įmokų pagrindu grįsto socialinio draudimo variantas, kuris siekia glaudžiau su
sieti teises į išmokas su įmokomis. Kiekvienam apdraustajam yra sukuriama hipoteti
nė sąskaita, kurią sudaro su asmens darbiniu gyvenimu susijusios įmokos, kai kuriais
atvejais įnešant pinigus ir už neapmokamas veiklas, tokias kaip vaiko/ligonio slauga.
Pensija yra apskaičiuojama tą sumą dalijant iš vidutinės gyvenimo trukmės sulaukus
pensinio amžiaus ir indeksuojant ją pagal įvairius ekonominius kriterijus. Kai ateina
laikas mokėti išmokas, asmens hipotetinės sąskaitos likutis yra konvertuojamas į pe
riodinius pensinius mokėjimus.
Kai kurios socialinio draudimo sistemos leidžia darbuotojams, ypač savarankiš
kai dirbantiems, savanoriškai prisijungti prie sistemos. Atskirais atvejais vyriausybė
subsidijuoja tokias programas, siekdama paskatinti savanorišką dalyvavimą.
Vyriausybė yra pagrindinis daugelio išmokų garantas. Daugumos šalių vyriausy
bės dalyvauja finansuojant su užimtumu susijusias, taip pat ir kitas socialinės apsau
gos programas. Vyriausybės įmokos, susijusios su socialine apsauga, ir kitos atidėtos
pajamos yra laikomos specialiame fonde ir yra rodomos kaip atskira eilutė vyriausy
bės sąskaitose.
Universalios programos. Universalios programos teikia" „plokščias" pinigines
išmokas (angį. flat-rate cash benefits). Pagal šias programas nėra vertinamos pajamos,
užimtumas ar ištekliai. Paprastai universalios programos yra finansuojamos iš bendrų
biudžeto pajamų. Universalios programos gali apimti senatvės pensijas asmenims,
viršijantiems tam tikrą amžių; pensijas darbuotojams su negalia, našliams (-ėms) ir
našlaičiams; ir išmokas šeimoms.
Išteklių testavimu pagristos programos. Remiantis išteklių testavimu pagrįsto
mis programomis, teisė į išmokas yra įgyjama įvertinus asmens ar šeimos išteklius ir
palyginus juos su apskaičiuotu standartu, kuris paprastai yra pagrįstas pragyvenimo
poreikiais. Išmokos yra ribotos tiems pretendentams, kurie patenkina pajamų testą.

Skirtų išmokų tipas ir dydis kiekvienu atveju priklauso nuo administracinio sprendi
mo, tačiau apsiribojant įstatymų nustatytais rėmais.

Išteklių, poreikių ar pajamų testų konkrečios charakteristikos ir šeimos ištekliams
suteikiamas svoris priklauso nuo šalies. Tokios programos, dažnai vadinamos sociali
nėmis pensijomis arba suvienodinimo mokėjimais (angį. eąualization payments), pa

prastai yra finansuojamos iš bendrųjų biudžeto pajamų.
Išteklių testavimu grįstos sistemos sudaro socialinės apsaugos pamatą tik ke
liose jurisdikcijose. Kitose jurisdikcijose įmokų programos funkcionuoja kartu su iš
mokomis, grįstomis pajamomis. Tokiais atvejais išteklių ar pajamų testavimu grįstas

programas gali administruoti socialinio draudimo institucijos. Išteklių testavimu pa
grįstos programos yra taikomos asmenims, kurie nėra įtraukti į užimtumą arba kurių
išmokos pagal su užimtumu susijusias programas, kartu su kitais asmens ar šeimos
ištekliais, yra nepakankamos užtikrinti pragyvenimą arba patenkinti specialiuosius
poreikius. Nors išteklių testavimu grįstos programos gali būti administruojamos na
cionaliniu lygmeniu, jos paprastai yra administruojamos vietiniu lygmeniu.
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Kitų tipų programos. Finansinių paslaugų teikėjų vykdomos programos:
Asmeninė sąskaita. Pagal šią programą asmenys ar/ir darbdaviai įmoka tam tikrą
darbo užmokesčio procentą į asmens individualią sąskaitą, valdomą viešo ar privataus
fondo valdytojo, su kuriuo yra sudaroma sutartis. Dalyvavimas gali būti privalomas
ar savanoriškas. Atsakomybė už dalyvavimą schemoje ir fondo valdytojo pasirinkimą
tenka pačiam asmeniui. Asmeninėje sąskaitoje sukauptas kapitalas paprastai yra lai

komas pajamas pakeičiančiu šaltiniu tokiais atvejais, kaip išėjimas į pensiją, neįgalu
mas, liga ar nedarbas. Galimybė pasinaudoti sukauptu kapitalu gali atitekti ir maitin
tojo netekusiems asmenims apdraustojo asmens mirties atveju. Įmokos yra perveda
mos į darbuotojo asmeninę sąskaitą. Darbuotojas, kartais ir darbdavys, privalo mokėti
administracinius mokesčius už asmeninės sąskaitos tvarkymą. Taip pat paprastai yra
perkamas atskiras neįgalumo ir maitintojo netekimo draudimo polisas.
Privalomos profesinės pensijos. Pagal šią programą darbuotojai įstatymiškai pri
valo dalyvauti profesinėse pensijų schemose, kurios yra finansuojamos darbdavio, o

kartais ir darbuotojo įmokomis. Išmokos gali būti išmokamos kaip vienkartinė išmo
ka, anuitetas arba pensija.
Privalomas privatus draudimas. Pagal šią programą asmenys yra įstatymiškai įpa
reigoti pirkti draudimą tiesiogiai iš privačios draudimo kompanijos.

Taupomieji fondai tang\. providentfijnds). Šie fondai egzistuoja besivystančiose ša
lyse. Tai privalomos taupymo programos, pagal kurias reguliarios įmokos nuo darbuoto

jų atlyginimų yra padidinamos darbdavių įmokomis. Kiekvieno darbuotojo įmokos yra
atidedamos ir investuojamos į bendrą, viešai valdomą fondą, o vėliau, kai atsitinka api
brėžti įvykiai, išmokamos darbuotojui. Paprastai išmokos yra išmokamos vienkartine
suma, nors esant tam tikroms aplinkybėms yra galimas ir dalinis santaupų mokėjimas

prieš sulaukiant pensinio amžiaus ar nutikus kitam apibrėžtam įvykiui. Išėjus į pensiją
kai kurie taupomieji fondai leidžia išmokų gavėjams pirkti anuitetą arba pasirinkti pen
siją. Kai kurie taupomieji fondai teikia maitintojo netekimo pensijas.
Darbdavio atsakomybe pagrįstos sistemos (angį, emplayer-liahility systems). Re
miantis šiomis sistemomis, darbuotojai paprastai yra ginami darbo kodeksų, kurie
įpareigoja atsakingus darbdavius teikti specialius mokėjimus arba paslaugas tiesio
giai savo darbuotojams. Specialūs mokėjimai ar paslaugos gali apimti: pinigines vien
kartines išmokas išeinančiam iš darbo dėl amžiaus ar neįgalumo; medicinos priežiū
ros paslaugas, neatvykimo į darbą dėl ligos apmokėjimą arba abu dalykus; motinystės

išmoką ar išmoką šeimai; trumpalaikes ar ilgalaikes pinigines išmokas ir medicininę
priežiūrą susižeidus darbe; apmokėjimą už garantijų nutraukimą atleidimo atveju.
Socialinės apsaugos administracijos ir Tarptautinės socialinės apsaugos asocia
cijos pranešime yra aptariamos penkios socialinės apsaugos sritys pagal socialines
rizikas:
•senatvės, neįgalumo ir maitintojo netekimo;
•ligos ir motinystės;
•nelaimingų atsitikimų darbe;
•nedarbo;
•išmokų šeimai.

Tokia socialinės apsaugos šakų klasifikacija labiausiai paplitusi mokslinėje lite
ratūroje, įstatymų leidyboje ir viešajame administravime. Todėl tokios schemos lai

kysimės žemiau apibūdindami kiekvieną iš išvardintų šakų, o vėliau ir analizuodami
Lietuvos socialinio draudimo sistemą.

2.1.1. Senatvė, neįgalumas ir maitintojo netekimas
Išmokos pagal senatvės, neįgalumo ir maitintojo netekimo programas paprastai
skiriamos už ilgalaikes rizikas ir neskiriamos už trumpalaikes rizikas (laikiną nedar

bingumą dėl ligos ir motinystės, nelaimingą atsitikimą darbe ar nedarbą). Išmokos
dažniausiai yra mokamos pensijų pavidalu iki gyvos galvos arba ilgus metus.
Su senatve, neįgalumu ir maitintojo netekimu susijusių įstatymų dėmesio centre
pirmiausia yra išmokos, kurios numato pensinius ar vienkartinių išmokų mokėjimus,
turinčius kompensuoti pajamų praradimą dėl senatvės ar galutinio pasitraukimo iš
darbo. Šios išmokos paprastai yra mokamos sulaukus tam tikro įstatymu nustatyto
amžiaus. Vienose šalyse žmogus, norėdamas gauti pensiją, turi visiškai pasitraukti
iš darbo, kitose - žmogui sulaukus tam tikro amžiaus mokama senatvės pensija ne
priklausomai nuo to, asmuo dirba, ar ne.
Kita ilgalaikė rizika, kurios metu mokamos pensijos, yra neįgalumas. Apibendrin

tai neįgalumas gali būti apibrėžtas kaip ilgalaikis ir dalinis ar visiškas negalėjimas
dirbti, atsirandantis dėl su profesija nesusijusio sužeidimo ar ligos.
Trečias pensijų mokėjimo atvejis - mirus apdraustiems darbuotojams ar pensi
ninkams pensijos yra mokamos apdraustų darbuotojų ar pensininkų išlaikytiniams.

Aprėptis. Aprėpties charakteristikos:
•Gyventojų dalis, įtraukta į socialinės apsaugos sistemą.
•Profesinių sistemų pobūdis.
•Sunkiai administruojamų grupių socialinės apsaugos pobūdis.
•Savanoriško dalyvavimo socialinės apsaugos sistemoje galimybės.
Socialinės apsaugos sistema gali apimti visos šalies arba tik tam tikrą dalį darbo jėgos.
Iš esmės universaliose sistemose senatvės, neįgalumo ir maitintojo netekimo programos
apima visą populiaciją. Iš asmens gali būti reikalaujama atitikti tam tikras sąlygas, pvz„

ilgalaikė gyvenamoji vieta ar pilietybė. Daugelis šalių į išmokų sistemas neįtraukia užsie
niečių, nebent yra abipusis susitarimas su šalimi, kurios piliečiai yra užsieniečiai.
Su užimtumu susijusių išmokų aprėptį dažnai nulemia sistemos amžius. Istoriš
kai socialinės apsaugos programos pirmiausia buvo sukurtos valstybės darbuotojams
ir karinėms pajėgoms, tada pramonės ir prekybos darbuotojams ir galiausiai išplėstos

taip, kad apimtų didžiąją dalį dirbančiųjų. Dėl to daugelyje šalių viešojo sektoriaus
darbuotojai (įskaitant karinį personalą ir valstybės tarnautojus), mokytojai ir komu
nalinių paslaugų, korporacijų ar monopolijų darbuotojai vis dar yra įtraukti į atskiras
specifines profesines sistemas.
Daugelyje šalių yra sukurtos kai kurių privataus sektoriaus darbuotojų, pvz., kalna
kasių, geležinkelio darbuotojų ir jūrininkų atskiros profesinės sistemos. Šios sistemos yra
liberalesnės atitikimo išmokoms sąlygų ir pačių išmokų atžvilgiu. Konkrečiai profesinei
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programai įtakos gali turėti tokie veiksniai kaip profesijos rizikos laipsnis, profesijos stra
teginė svarba ekonomikos augimui, profesinių sąjungų ekonominė ir politinė galia.
Daugelyje šalių dedamos pastangos išplėsti socialinės apsaugos sistemos aprėptj įtraukiant tokias sunkiai administruojamas grupes kaip šeimai dirbantys asmenys,
namų darbininkai, dienos darbuotojai, žemės ūkio darbuotojai ir savarankiškai dir
bantieji. Šioms darbuotojų grupėms yra kuriami atskiri fondai arba juos siekiama
įtraukti į bendrą socialinės apsaugos sistemą.
Besivystančiose šalyse plečiamos savanoriško dalyvavimo socialinės apsaugos
sistemoje galimybės.

Lėšų šaltinis. Lėšų šaltinio charakteristikos:
•Lėšų šaltinio tipai.
•Darbuotojo ir darbdavio įmokų santykis.

•Vyriausybės įmokų šaltinis ir paskirtis.
•Įmokų tarifo pobūdis.
Trys galimi senatvės, neįgalumo ir maitintojo netekimo išmokų programų finan
savimo šaltiniai:
•Darbuotojo mokamas procentas nuo darbo užmokesčio ar algos.
•Darbdavio mokamas procentas nuo bendros išmokamų atlyginimų sumos.
•Vyriausybės įmokos.
Beveik visos socialinio draudimo pensijų programos (skirtingai nuo taupomųjų
fondų ar universalių sistemų) bent iš dalies yra finansuojamos darbdavio ir darbuoto

jo įmokomis. Daug kas lėšų finansavimui gauna iš visų trijų minėtų šaltinių. Daugeliu
atvejų darbdavys moka didesnę įmokų dalį.
Vyriausybės įmokų šaltinis gali būti bendros biudžeto pajamos arba tam tikri akci
zo mokesčiai (pavyzdžiui, mokestis tabakui, benzinui ar alkoholiniams gėrimams). Vy

riausybės įmokos gali būti naudojamos įvairiai: padengti dalį visų išlaidų (pvz., adminis
travimo išlaidas), padengti deficitą ar net finansuoti visus programos kaštus. Subsidijos
gali būti teikiamos kaip vienkartinės išmokos ar suma, skirta padengti skirtumus tarp
darbdavio/darbuotojo įmokų ir visų programos kaštų. Daugelis šalių sumažina, o tam
tikrais atvejais net panaikina, mažiausiai uždirbančių darbuotojų įmokas, finansuoda-

mos jų išmokas išimtinai iš bendrųjų biudžeto pajamų ar darbdavio įmokų.
Įmokos tarifas, paskirstytas tarp finansavimo šaltinių, gali būti vienodas arba pro
gresyvus, didėjantis priklausomai nuo darbo užmokesčio dydžio arba besikeičiantis
atsižvelgiant į darbo užmokesčio tipą. Šalyse, kur universalios ir su darbo užmokesčiu
susijusios sistemos egzistuoja viena šalia kitos, o universalios išmokos nėra išimtinai
vyriausybės finansuojamos, atskiroms programoms gali būti taikomi skirtingi tarifai.
Kitais atvejais vadinamosiomis „plokščiomis" savaitinėmis įmokomis gali būti finan
suojamos pagrindinės pensijų programos. Šios sumos yra vienodos visiems to paties
amžiaus ir lyties darbuotojams, neatsižvelgiant į darbo užmokesčio dydį. Savarankiš
kai dirbantiems asmenims gali būti nustatytos didesnės įmokos, negu samdomiems
darbuotojams. Tokiu būdu yra padengiama darbdavio dalis.

Dėl administravimo ypatumų kai kurios šalys nustato atskirą bendrą socialinės
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apsaugos įmoką, apimančią kelis nenumatytus atvejus. Ligos, nelaimingų atsitikimų
darbe, nedarbo išmokos, išmokos šeimoms, taip pat ir pensijos gali būti finansuoja
mos iš šios bendros įmokos. Kai kuriose universaliose sistemose finansavimas iš ben

drojo biudžeto pajamų yra vienintelis pajamų šaltinis. Gyventojų ar piliečių įmoka gali
sudaryti procentą pagal nacionalinę mokesčių programą apmokestinamų pajamų.

Daugelyje šalių iš bendrųjų biudžeto pajamų yra finansuojamos išteklių testavimo pa
grindu teikiamos išmokos.

Įmokų tarifai paprastai yra taikomi darbo užmokesčiams ar atlyginimams tik iki
įstatymu nustatytos ribos. Daug uždirbančių darbuotojų dalis darbo užmokesčio lieka
neapmokestinta, tačiau ta dalis nėra įskaičiuojama nustatant išmoką.

Išmokų atitikimo sąlygos (angį. ąualifying conditions). Išmokų atitikimo sąlygų
charakteristikos:
•Pagrindiniai reikalavimai asmenims, siekiantiems gauti senatvės, neįgalumo ir
maitintojo netekimo išmokas.
•Pensinio amžiaus riba.
•Pensinio amžiaus moterims ir vyrams skirtumai.

•Galimybė išeiti į pensiją nesulaukus pensinio amžiaus.
•Periodai, kurių metu asmuo dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių nedalyvavo
darbo rinkoje.
•Reikalavimas pasitraukti iš darbo rinkos, norint gauti senatvės pensiją.
•Netekto darbingumo procentas, siekiant gauti neįgalumo išmoką.

Norint gauti senatvės pensiją paprastai reikia atitikti du reikalavimus:
•sulaukti nustatyto amžiaus;

•užbaigti nustatytą įmokų mokėjimo periodą.
Dar vienas dažnai keliamas reikalavimas yra visiškas ar dalinis pasitraukimas iš
darbo rinkos. Kai kuriais atvejais tinkamumą gauti išmoką apibrėžia ir gyventojo sta
tusas arba pilietybė.
Senatvės pensijos paprastai yra pradedamos mokėti tarp 60-65 m. amžiaus. Kai
kuriose šalyse svarbiausias ne žmogaus amžius, o įgytas nustatytas darbo stažas, kuris
paprastai yra tarp 30-40 m. Dėl demografinio senėjimo kai kurios šalys pailgino am

žiaus ribą, kurio sulaukus įgyjama teisė į pensiją.
Daug programų nustato vienodą pensinio amžiaus ribą moterims ir vyrams. Kitos
programos leidžia moterims anksčiau išeiti į pensiją, nepaisant to, kad moterų gyve
nimo trukmė yra ilgesnė.

Daug programų siūlo ir galimybę išeiti į pensiją nesulaukus įstatymo nustatyto pen
sinio amžiaus. Kai kurios šalys asmeniui, anksčiau išėjusiam į pensiją, moka visą pensi
ją, jeigu pretendentas atitinka vieną ar daugiau išvardytų sąlygų: dirba daug pastangų

reikalaujantį, nesveiką ar pavojingą darbą (pavyzdžiui, požeminė kalnakasyba); pri
verstinis nedarbas likus nedaug laiko iki pensinio amžiaus; fizinis ar protinis išsekimas
(skirtingai nuo neįgalumo) likus nedaug laiko iki pensinio amžiaus; labai retai - ypač il
gas dalyvavimas socialinio draudimo sistemoje. Kai kurios programos numato didesnes
išmokas darbuotojams, kurie toliau dirba sulaukę įprastinio pensinio amžiaus.
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Universalios senatvės pensijų sistemos paprastai nereikalauja minimalaus darbo
stažo ar įmokų, tačiau dauguma sistemų nustato minimalų gyvenamosios vietos rei
kalavimą.
Kai kurios senatvės pensijų sistemos įskaičiuoja periodus, kurių metų žmogus dėl

nuo jo nepriklausančių priežasčių nedirbo. Papildomi įnašai gali būti skirti dėl neįga
lumo, priverstinio nedarbo, karinės tarnybos, mokymosi, vaiko auginimo ar lavinimo.

Kitos sistemos nepaiso šių periodų ir gali proporcingai sumažinti išmokas už kiekvie
nus metus mažiau reikalaujamo minimumo.
Dauguma per socialinio draudimo sistemas finansuojamų senatvės pensijų rei
kalauja visiško ar dalinio pasitraukimo iš darbo rinkos. Toliau dirbantiems asmenims
išmoka gali būti nemokama arba sumažinta priklausomai nuo pajamų sumos ir kiek
rečiau - priklausomai nuo dirbtų valandų skaičiaus. Universalios sistemos paprastai

nereikalauja pensijų gavėjo pasitraukti iš darbo rinkos. Taupomieji fondai moka išmo
ką tik tuo atveju, jeigu asmuo pasitraukia iš darbo rinkos arba emigruoja.
Pagrindinis reikalavimas gauti neįgalumo išmoką - tai darbingumo praradimas
pasiekus minimalų darbo stažą arba patenkinus minimalius įmokos reikalavimus.
Dauguma programų išmoka visą neįgalumo išmoką asmenims, nuolatiniame darbe

netekusiems 2/3 darbingumo. Šio reikalavimo atitikimo dalis gali svyruoti nuo 1/3 iki
100 proc. netekto darbingumo.

Neįgalumo išmokų atitikimo periodas - 3-5 įmokų mokėjimo ar dalyvavimo dar
bo rinkoje metai.
Teisei gauti neįgalumo išmokas gali būti taikomi amžiaus apribojimai.

Kad maitintojo netekę asmenys įgytų teisę į išmokas, dauguma programų reika
lauja, kad miręs darbuotojas būtų jau išėjęs į pensiją, turėjęs būtiną darbo stažo mini
mumą arba atitikęs minimalius įmokos reikalavimus. Būtinas įmokų periodas dažnai

yra toks pat, kaip ir neįgalumo išmokų atveju. Našlei ir našlaičiams taip pat gali būti
keliami tam tikri reikalavimai, pvz., amžiaus.
Senatvės išmokos. Senatvės išmokų charakteristikos:
•Darbo užmokesčio, su kuriuo siejamas pensijos dydis, vidurkio apskaičiavimas.
•Formulės, naudojamos apskaičiuoti pensijos dydį.
•Ribos, nustatytos išmokų dydžiui.
•Išmokos žmonai ar vaikui.
•Minimalių pensijų tikslas - užtikrinti minimalų gyvenimo standartą.

•Pensijų perskaičiavimas, atsižvelgiant į kainų ir darbo užmokesčio pokyčius.
Daugelyje šalių senatvės pensija yra su darbo užmokesčiu susijęs periodinis mo
kėjimas.
Taupomieji fondai skiria vienkartines išmokas, kurios yra kaip darbdavio ir dar

buotojo mokėtų įmokų grąžinimas pridėjus priaugusias palūkanas.
Su pajamomis susijusios išmokos dažniausiai yra grindžiamos darbo užmokesčio

vidurkiu. Kai kurios šalys vidurkį apskaičiuoja pagal bruto darbo užmokestį, įskaitant
įvairias papildomas lengvatas; kitos šalys vidurkį apskaičiuoja pagal neto darbo už
mokestį.
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Siekiant kompensuoti vidurkius, kurie gali būti sumažėję dėl mažo darbo užmokes
čio ankstesnėje darbovietėje ar dėl nedalyvavimo darbo rinkoje periodų, taip pat dėl inf
liacijos sukeltų kainų ir darbo užmokesčio augimo, yra naudojami keli metodai. Vienas
iš metodų yra išbraukti iš vidurkio apskaičiavimo tuos periodus, kai žmogaus pajamos

buvo mažiausios (įskaičiuojant nulines pajamas). Daugelyje sistemų laikotarpis, už kurį
gautas darbo užmokestis yra įtraukiamas apskaičiuojant vidurkį, gali būti sutrumpintas

iki kelių paskutinių dalyvavimo socialinio draudimo sistemoje metų, arba vidurkis gali
būti grindžiamas tais metais, kad darbuotojas gavo didžiausią darbo užmokestį. Kitos
sistemos pervertina ankstesnius darbo užmokesčius, taikydamos indeksą, kuris pri
klauso nuo nacionalinio vidutinio darbo užmokesčio pokyčių ar gyvenimo kaštų.

Išmokos dydžiui nustatyti yra naudojama daugybė formulių. Užuot naudodamos
įstatymu nustatytą minimumą, kai kurios sistemos moka vidutinio darbo užmokesčio
procentinę dalį, pavyzdžiui, 35 proc. ar 50 proc. Gana dažnai praktikuojama nustatyti
bazinį dydį, pavyzdžiui 30 proc. darbo užmokesčio vidurkio ir pridėti 1 proc. ar 2 proc.
pajamų prieaugį arba už kiekvienus dalyvavimo sistemoje metus, arba už kiekvienus
papildomus metus, viršijančius metų minimumą. Kelios šalys naudoja išmokų formu
lę, pagal kurią mažai uždirbantiems darbuotojams yra grąžinama didesnė procentinė
darbo užmokesčio dalis nei daugiau uždirbantiems darbuotojams.

Daugelis sistemų riboja išmokos dydį. Pavyzdžiui, yra nustatomos į išmokos ap
skaičiavimą įtraukiamų pajamų „lubos".
Daug sistemų prideda išmoką žmonai ar vaikui. Žmonos priedas gali būti 50 proc.
ar daugiau bazinės išmokos, nors kai kuriose šalyse priedai yra mokami tik žmonai,

kuri sulaukė tam tikro amžiaus, turi prižiūrimų vaikų ar yra neįgali. Priedas gali būti
mokamas ir priklausomam vyrui.

Minimalios išmokos turėtų padėti išlaikyti minimalų gyvenimo standartą, nors šis
tikslas ne visada yra pasiekiamas.
Kai kuriose šalyse išmokos automatiškai prisitaiko prie kainų ar darbo užmokes
čio pokyčių. Kitose šalyse procesas yra pusiau automatiškas - pensijų adekvatumą
periodiškai peržiūri patariamoji tarnyba ar kitas administracinis organas, kuris teikia
pensijos pakeitimo rekomendacijas vyriausybei. Paprastai tam turi pritarti įstatymai.
Neįgalumo išmokos. Neįgalumo išmokų charakteristikos:
•Išmokos apskaičiavimas visiško neįgalumo atveju ir dalinio neįgalumo atveju.

•Prieaugis ir priedai išlaikytiniams.
•Išmokos neįgaliesiems, kuriems reikalinga pagalba kasdienei priežiūrai.
•Reabilitacijos ir ugdymo paslaugos.
Pagal daugumą programų neįgalumo išmokų teikimas asmenims, kurie yra ilga

laikiai neįgalieji dėl ne su profesija susijusių priežasčių, yra panašus į senatvės išmokų
teikimą. Visiško neįgalumo atveju yra taikoma tokia pati pagrindinė formulė - pinigų
suma paprastai yra lygi vidutinio darbo užmokesčio procentinei daliai. Prieaugis ir
priedai išlaikytiniams yra identiški visiško neįgalumo ir senatvės pensijų programo
se. Asmenims su visiška negalia gali būti išmokamas 50 proc. išmokos dydžio prie
das, skirtas nuolatinio lankymo paslaugai, jeigu žmonėms reikia pagalbos kasdienei
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priežiūrai. Dalinio neįgalumo atveju yra mokamos sumažintos išmokos, atsižvelgiant

j nustatytą skalę. Sistema taip pat gali teikti reabilitacijos ir ugdymo paslaugas. Kai
kuriose šalyse mokamos didesnės išmokos darbuotojams, dirbantiems daug pastangų
reikalaujančius ir pavojingus darbus.

Išmokos netekus maitintojo. Išmokų netekus maitintojo charakteristikos:
•Išmokų netekus maitintojo tipas - periodinės ar vienkartinės.

•Našlės pensijos dydis ir teisės į našlės pensiją įgijimo sąlygos.
•Amžiaus ribos, taikomos našlaičių pensijoms.

•Nevisiškų (praradusių vieną iš tėvų) ir visiškų našlaičių (netekusių abiejų
tėvų) atskyrimas.

•Teisės į našlio pensiją įgijimo sąlygos.
•Išmokos kitiems artimiems mirusiojo giminaičiams.
Dauguma sistemų maitintojo netekusiems asmenims išmoka periodines išmokas,
nors kai kurios sistemos numato tik vienkartines išmokas. Maitintojo netekusių as
menų išmoka paprastai yra lygi procentinei daliai išmokos, kurią velionis gaudavo iki
mirties, arba procentinei daliai išmokos, į kurią apdraustasis būtų turėjęs teisę, jeigu
būtų sulaukęs pensinio amžiaus arba tapęs neįgaliu.

Maitintojo netekimo išmokos yra mokamos tam tikroms kategorijoms našlių be
veik pagal visas programas. Našlės pensijos dydis svyruoja nuo 50 proc. iki 70 proc.

mirusio darbuotojo išmokos. Tam tikrais atvejais našlės pensijos dydis gali būti lygus
ir 100 proc. mirusio darbuotojo išmokos. Kai kuriose šalyse išmokos yra mokamos

visą likusį gyvenimą kiekvienai našlei, kurios vyras tenkina būtiną atitikties išmokoms
periodo reikalavimą. Kur kas dažniau našlių pensijų teikimas apsiriboja tik išmokomis
našlėms, kurios rūpinasi nepilnamečiais vaikais, yra sukakusios tam tikrą amžių arba
turi negalią.
Likusį gyvenimą išmokos paprastai yra mokamos senyvoms ir neįgalioms naš
lėms. Jaunesnėms mamoms mokamos išmokos dažniausiai yra terminuotos ir moka
mos tik kol visi vaikai sukaks tam tikrą amžių. Nebent našlė pasiekia nustatytą amžių
arba turi negalią. Specialios nuostatos reglamentuoja išsiskyrusiųjų teises į išmokas.
Našlaičių pensijoms dažniausiai yra taikomos tos pačios amžiaus ribos, kaip ir vaikų
išmokoms. Daug šalių nustato šiek tiek didesnę amžiaus ribą našlaičiams, kurie lan
ko mokyklą, mokosi amato arba yra neįgalūs. Amžiaus riba neįgaliems našlaičiams
paprastai yra netaikoma tol, kol neįgalumas tęsiasi. Dauguma maitintojo netekimo
programų skirtingai traktuoja nevisiškus našlaičius (kurie neteko vieno iš tėvų) ir visiškus našlaičius (kurie neteko abiejų tėvų). Pastariesiems yra mokamos nuo 50 proc.
iki 100 proc. didesnės išmokos nei nevisiškiems našlaičiams.
Išmokos yra mokamos ir apdraustų darbuotojų arba pensininkių našliams. Našlys
paprastai turi būti finansiškai priklausomas nuo žmonos ir arba neįgalus, arba pakan
kamai senas gauti senatvės pensiją žmonai mirus. Našlio pensija paprastai yra apskai

čiuojama tokiu pat būdu, kaip ir našlės pensija.
Išmokos gali būti mokamos ir kitiems artimiems mirusiojo giminaičiams: tėvams
ir seneliams, tačiau tik tuo atveju, jei nėra išmokos gavimo sąlygas atitinkančių našlių
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ar vaikų. Tarp maitintojo netekusių asmenų padalintos išmokos dydis paprastai siekia
nuo 80 proc. iki 100 proc. mirusiojo išmokos.
Administravimo organizavimas. Senatvės, neįgalumo ir maitintojo netekimo iš
mokų administravimo charakteristikos:
•Atsakomybės už išmokų administravimą pasiskirstymas.
•Atsakomybė už administravimą dažniausiai priklauso pusiau autonomiškoms ins
titucijoms ar fondams. Šios institucijos paprastai pavaldžios bendrai ministerijos
ar vyriausybės departamento priežiūrai, bet kitais atžvilgiais dažniausiai yra sa
varankiškos, vadovaujamos darbuotojų, darbdavių ir vyriausybės atstovų trišalės
tarybos. Kai socialinis draudimas yra atskirai organizuojamas skirtingoms profesi
joms arba samdomiems darbuotojams ir savarankiškai dirbantiesiems, kiekviena
programa paprastai turi atskirą instituciją ar fondą. Tik keliais atvejais išmokas
administruoja tiesiogiai ministerija ar vyriausybės departamentas.

2.1.2. Liga ir motinystė
Dažniausiai ligos išmokų programos yra dviejų tipų:
•piniginės ligos išmokos, kurios yra mokamos, kai trumpalaikė liga nutraukia

darbą;
•sveikatos priežiūros išmokos, kurios yra teikiamos medicinos priežiūrai, gydy
mui ligoninėje ir vaistams skirtų išmokų forma.
Kai kurios šalys turi atskirą programą, skirtą motinystės išmokoms, kurios yra
mokamos dirbančioms motinoms prieš ir po vaiko gimimo. Tačiau daugelyje šalių mo
tinystės išmokos yra administruojamos kaip piniginių ligos išmokų programos dalis.
Piniginės ligos ir motinystės išmokos, taip pat ir sveikatos priežiūra, paprastai yra
administruojama tos pačios socialinės apsaugos srities, todėl šalių aprašymuose šios

išmokos patenka j tą pačią grupę.
Kita svarbi priežastis, dėl kurios šios išmokos patenka į tą pačią grupę, yra ta,
kad kiekviena iš jų kovoja su laikino nedarbingumo rizika. Be to, daugeliu atvejų šios
išmokos yra teikiamos kaip dalis atskiros sistemos su bendru finansavimu ir admi
nistravimu. Dauguma šalių medicinos priežiūros paslaugas, skirtas ligai ir motinystei,
laiko neatskiriama sveikatos draudimo sistemos dalimi ir tas paslaugas tiesiogiai su
sieja su piniginių išmokų teikimu. Kai kuriais atvejais piniginės motinystės išmokos
visgi patenka j išmokų šeimai programas. Išskirtiniais atvejais medicinos priežiūros
paslaugos yra teikiamos pagal nuo socialinio draudimo sistemos nepriklausomą vals
tybinę sveikatos programą.
Šalyse, kuriose sveikatos priežiūrą tiesiogiai Įgyvendina vyriausybė ar jos insti

tucijos, o pagrindinis finansavimo šaltinis yra bendros biudžeto pajamos, piniginių
išmokų programa yra valdoma remiantis draudimu ir tam tikrais atvejais susilieja
su kitais socialinio draudimo sistemos aspektais - senatve ir neįgalumu. Tačiau ša
lys, kuriose sveikatos priežiūra pirmiausia teikiama per privačias paslaugas ir priva
tų finansavimą, yra linkusios kurti atskiras programas. Ten, kur socialinės apsaugos
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programa valdo savo medicinos paslaugas, abiejų tipų išmokos paprastai yra admi
nistruojamos kartu.
Išmokos, skirtos ilgalaikės priežiūros teikimui, dažniausiai namuose, paprastai
yra remiamos specialiu mokesčiu. Išmokos dydis dažniausiai yra susietas su reika

lingos priežiūros lygiu. Šios išmokos gali būti mokamos grynaisiais kaip priežiūros
paslaugos arba kaip grynųjų išmokų ir priežiūros paslaugų kombinacija.
Aprėptis. Aprėpties charakteristikos:

•Piniginių ligos išmokų ir sveikatos priežiūros išmokų aprėptis.
•Dalyvavimo programoje privalomumas ir savanoriškumas.
•Pensininkai ir sveikatos priežiūra.
•Sveikatos priežiūros vieta socialinės apsaugos sistemoje - socialinio draudimo
sistemos ar valstybinės sveikatos priežiūros sistemos dalis.

Įvairiose šalyse gyventojų dalis, patenkanti j ligos programų aprėptį, yra skir
tinga. Tai iš dalies lemia šalies ekonominio išsivystymo lygis. Sveikatos priežiūros ir
piniginių išmokų aprėptis paprastai yra vienoda tose šalyse, kuriose abiejų tipų iš
mokas teikia tos pačios socialinio draudimo sritys. Kai kuriose sistemose, paprastai
besivystančių šalių, sveikatos priežiūros draudimas yra teikiamas tik darbuotojams iš

tam tikrų geografinių teritorijų. Dažnas veikimo būdas yra pradėti programą didžiau
siuose miestų centruose ir palaipsniui aprėpti kitus rajonus. Tiek piniginių ligos išmo
kų, tiek sveikatos priežiūros programos gali neįtraukti žemdirbių, kurie kai kuriose

šalyse sudaro didelę dalį dirbančių gyventojų. Ten, kur egzistuoja sveikatos draudimo
sistema (atskirta nuo valstybinės sveikatos paslaugų programos], darbuotojai, kurie
uždirba žemiau tam tikros ribos, programoje dalyvauja privalomai. Kitiems, pvz., sava
rankiškai dirbantiems asmenims, gali būti leista dalyvauti savanoriškai. Keliose šalyse

daug uždirbantys darbuotojai yra pašalinti iš vienos ar abiejų ligos draudimo formų,
nors tam tikras savanoriškas dalyvavimas paprastai yra leidžiamas.

Daug šalių j sveikatos priežiūros programas įtraukia pensininkus ir kitus socialinės
apsaugos naudos gavėjus tam tikrais atvejais be jokių pensininko kaštų. Kitur pensi
ninkai moka procentinę dalį nuo savo pensijos ar nustatyto dydžio priemoką už visą ar
dalį sveikatos priežiūros paslaugų. Tokiems darbuotojams kaip jūrininkai, geležinkelio
ar viešojo sektoriaus darbuotojai gali būti sukurtos specialios ligos draudimo sistemos.
Kai sveikatos priežiūra yra teikiama per valstybinę sveikatos priežiūros sistemą,
o ne per socialinį draudimą, programa paprastai yra atvira iš esmės visiems gyvento
jams. Gali būti taikomi tam tikri paslaugų apribojimai užsieniečiams.

Lėšų šaltinis. Daug šalių sujungė ligos programų finansavimą su kitomis sociali
nio draudimo išmokomis ir renka tik bendras darbuotojų ir darbdavių įmokas. Daž

nai tiesiogiai į atskirą programą, kuri administruoja sveikatos priežiūros ir pinigines
ligos bei motinystės išmokas, darbuotojai ir darbdaviai perveda nustatytą procentinę
atlyginimo dalį. Kai kuriose šalyse finansavimo šaltiniu yra ir vyriausybės įmokos. Ša

lyse, kur gyventojams sveikatos priežiūrą teikia tam tikro tipo nacionalinės sveikatos
priežiūros organizacijos, vyriausybė didžiąją dalį kaštų padengia iš bendrųjų biudžeto
pajamų.
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Atitikties išmokoms sąlygos (angį. qualifying conditions). Atitikties išmokoms
sąlygų charakteristikos:
•Pagrindiniai reikalavimai, taikomi asmenims, siekiantiems gauti piniginę ligos
išmoką.

•Kvalifikacinio periodo (angį. the ųualifying period) trukmė piniginėms ligos ir
motinystės pašalpoms gauti.

•Medicinos paslaugos darbuotojų išlaikytiniams.
Kad susirgęs asmuo įgytų teisę į piniginę ligos išmoką, jis turi turėti apmokamą
darbą, būti nedarbingas, negauti reguliaraus atlyginimo ar darbdavio mokamų atosto

gų dėl ligos išmokų. Dauguma programų iš pretendentų gauti ligos išmoką reikalauja
patenkinti minimalų įmokų mokėjimo laikotarpio reikalavimą.
Kvalifikacinis periodas (angį. the ąuaUfying period) gali svyruoti nuo mažiau nei
1 mėn. iki 6 mėn. ar ilgiau ir paprastai yra šiek tiek ilgesnis piniginėms motinystės iš
mokoms. Paprastai periodas turi būti ne senesnis, kaip paskutinieji 6 ar 12 mėn. Medi
cininėms išmokoms kvalifikacinis periodas paprastai netaikomas, o jeigu ir taikomas,
tai jis būna trumpas. Dauguma programų, teikiančių medicinos paslaugas darbuotojų

išlaikytiniams, taip pat kaip ir patiems darbuotojams, nedaro atitikties išmokoms są
lygų skirtumo tarp šių dviejų naudos gavėjų tipų.
Piniginės išmokos. Piniginių išmokų charakteristikos:
•Piniginės ligos išmokos dydis.
•Laukimo periodo trukmė.

•Piniginės ligos pašalpos mokėjimo trukmė.
•Sąlygos, keliamos motinoms, pretenduojančioms gauti motinystės išmoką.

•Piniginės motinystės išmokos dydis ir mokėjimo trukmė.
•Slaugymo išmoka ir išmoka naujagimio kraiteliui įsigyti.
•Piniginė ligos išmoka paprastai yra lygi nuo 50 proc. iki 75 proc. darbuotojo
dabartinio vidutinio darbo užmokesčio, paprastai su priedais išlaikytiniams.
Dauguma programų visgi nustato maksimalų išmokos dydį arba tai daro netie
siogiai, nustatydami uždarbio ribas įmokoms ir išmokoms. Išmokos gali būti
sumažintos tuomet, kai naudos gavėjai socialinio draudimo sistemos sąskaita
yra hospitalizuojami.
Dauguma piniginių ligos išmokų programų nustato nuo 2 d. iki 7 d. laukimo pe

riodą. Taigi išmokos gali būti ir nemokamos, jeigu liga arba sužeidimas tęsiasi tik ke
lias dienas. Išmokos pirmąsias kelias dienas gali būti nemokamos ir tuo atveju, jeigu

liga užsitęsia. Pagal kai kurias programas, išmokos gali būti mokamos atgaline data ir
už laukimo periodą, jeigu liga užtrunka tam tikrą laiką, dažniausiai nuo 2 iki 3 savai
čių. Laukimo periodas sumažina administracinius ir išmokos kaštus atskirdamas tuos

pretendentus į ligos pašalpas, kurių susirgimas ar sužeidimas yra trumpalaikis ir per
tą laikotarpį yra prarandama santykinai mažai pajamų. Taip pat laukimo periodas gali
padėti išvengti galimo darbuotojų netinkamo sistemos išnaudojimo.
Laikotarpis, per kurj darbuotojas gali gauti išmokas už atskirą ligą ar sužeidimą,
paprastai apribojamas iki 26 savaičių per paskutinius 12 mėn. Tam tikrais atvejais iš-
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mokos gali mokamos žymiai ilgesnį laikotarpį arba netgi neribotą laiko tarpą. Daugu
ma šalių leidžia institucijai specifiniais atvejais maksimalų laikotarpį ligos pašalpai
gauti pratęsti nuo 39 iki 52 savaičių. Daugumoje šalių pasibaigus laikotarpiui, per kurį
yra mokama piniginė ligos išmoka, asmeniui, kurio nedarbingumas tęsiasi, gali būti
mokama neįgalumo išmoka.

Piniginės motinystės išmokos paprastai yra mokamos tam tikrą laikotarpį prieš
ir po gimdymo. Beveik visada reikalaujama, jog motinystės išmoką gaunanti moteris

nustotų dirbti, ir paprastai ji privalo naudotis priešgimdyminėmis ir pogimdyminėmis
sistemos teikiamomis medicinos paslaugomis. Kai kuriose šalyse piniginės motinys
tės išmokos yra mokamos ir dirbančiam vyrui, kuris lieka namie rūpintis naujagimiu,
o motina sugrįžta į darbą. Piniginės išmokos gali būti mokamos ir tėvams, paprastai
motinai, kuri neina į darbą, nes rūpinasi tam tikro amžiaus sergančiu vaiku.

Kokia darbo užmokesčio dalis yra mokama kaip piniginė motinystės išmoka, pri
klauso nuo šalies, tačiau paprastai ši dalis siekia nuo 50 proc. iki 70 proc. dabartinio
darbo užmokesčio. Kai kuriose šalyse motinystės išmokos siekia 100 proc. darbo už
mokesčio. Išmokos paprastai pradedamos mokėti likus 6 savaitėms iki planuojamos

vaiko gimimo dienos ir nuo 6 iki 8 savaičių po vaiko gimimo.
Slaugymo išmoka dažniausiai sudaro 20 proc. ar 25 proc. nuolatinės motinystės
išmokos ir mokama iki 6 mėnesių ar ilgiau - gali būti teikiama kaip priedas prie pa
grindinės piniginės motinystės išmokos. Pagal kai kurias programas yra suteikiama iš

moka naujagimio kraiteliui pirkti - drabužiams ir kitiems naujagimiui būtiniausiems
dalykams, arba yra aprūpinama pačiu naujagimio kraiteliu. Galiausiai kiekvienam vai
kui gimus gali būti išmokama vienkartinė motinystės išmoka. Apdraustų vyrų žmonos

gali turėti teisę į šią išmoką. Panašiai išmokos gali būti teikiamos ir pagal išmokų šei
moms programą.

Sveikatos priežiūros išmokos. Sveikatos priežiūros išmokų charakteristikos:
•Sveikatos priežiūros paslaugų apimtis.
•Sveikatos priežiūros kaštų padengimo būdai.
•Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ribos.
Medicinos paslaugos paprastai apima praktikuojančio gydytojo pirminę sveika
tos priežiūrą, hospitalizaciją ir būtiniausius vaistus. Dažniausiai yra įtraukiamos ir
specialistų paslaugos, operavimas, nėščiosios ir vaiko priežiūra, dalis dantų priežiū

ros, platesnis vaistų pasirinkimas bei tam tikros priemonės. Gali būti įtrauktos ligonių
transportavimo, priežiūros namuose paslaugos.

Galima išskirti tris pagrindinius sveikatos priežiūros kaštų padengimo būdus:
tiesioginis mokėjimas paslaugų teikėjams per valstybinę sistemą ar jos institucijas,
kompensacijos pacientams ir tiesioginis medicinos priežiūros teikimas. Galimos skir
tingos šių metodų kombinacijos.

Pasirinkus tiesioginį mokėjimą, socialinės apsaugos ar valstybinės medicinos
priežiūros sistema tiesiogiai moka teikėjams už paslaugas. Apmokėjimas už priežiūrą
paprastai yra grįstas sutartimis su paslaugos teikėjais ar jiems atstovaujančiomis pro
fesinėmis grupėmis, pavyzdžiui, praktikuojančių gydytojų ar ligoninės asociacijomis.

Socialinis draudimai Lietuvoje: kontekstas, raida^ rezultatai ^7

Apmokėjimas gali {gauti specialaus mokesčio už kiekvieną paslaugą formą, apmokė
jimo už visas būtinas paslaugas sutartai asmenų grupei formą ar atlyginimo formą.
Pasirinkus kompensavimo metodą, pacientai atlieka pirminius mokėjimus, o so
cialinės apsaugos sistema kompensuoja bent dalj kaštų. Kartais nustatomas tam ti
kras grąžinamų išlaidų maksimumas. Pacientui grąžinamas tam tikras procentas nuo
sąskaitos arba grąžinama pastovi suma, kuri priklauso nuo paslaugų pobūdžio.
Pasirinkus tiesioginį paslaugų teikimo būdą, socialinės apsaugos sistema arba vy
riausybė turi nuosavas medicinos paslaugų įmones ir teikia tokias paslaugas. Naudo

jančios šį metodą šalys gali sudaryti paslaugų teikimo sutartis su viešais ir privačiais
teikėjais. Pacientas paprastai nemoka jokių mokesčių už šias paslaugas, išskyrus tą
socialinės apsaugos įmokų dalį, kuri gali būti skirta sveikatos priežiūros finansavimui.
Nepaisant to, koks finansavimo metodas yra naudojamas, visos nacionalinės
sveikatos priežiūros programos tik nedidele dalimi dalijasi kaštus su pacientais. Pa
cientai bent nedidele dalimi yra apmokestinami tam, kad būtų išvengta per didelio

piktnaudžiavimo sistema. Taigi pacientai arba apmoka dalį išlaidų paslaugų teikėjams
ar socialinės paslaugos institucijai, arba gauna dalinį kompensavimą. Netgi pasirinkus
tiesioginį paslaugų teikimo metodą, kuris pabrėžia nemokamas medicinos paslaugas
visiems gyventojams, iš pacientų paprastai reikalaujama susimokėti nedidelį nustaty

tą mokestį už gydymą ar dieną ligoninėje.
Kai kurios sveikatos priežiūros sistemos neturi nustačiusios ribos, kaip ilgai gali
būti teikiama medicinos priežiūra. Kitos sistemos nustato maksimalų paslaugų teiki
mo ar bet kurios ligos gydymo terminą, tarkim, 26 savaitės. Dar kitos sistemos nusta
to tik hospitalizacijos, apmokamos iš socialinio draudimo, trukmės ribas. Nustatytos
ribos gali būti pratęstos.

Nėščiosios ir vaiko priežiūra. Pagal medicinos paslaugų programą daugumoje
šalių dirbančiai moteriai yra teikiamos priešgimdyminės, gimdymo ir pogimdyminės
paslaugos. Gimdymo priežiūra kartais apsiriboja akušerės paslaugomis, tačiau kilus
komplikacijoms galimos ir gydytojo paslaugos. Prireikus yra pasirūpinama ir priežiū
ra gimdymo namuose ar ligoninėje bei būtiniausiais vaistais.

Medicinos priežiūra išlaikytiniams. Medicinos priežiūros išlaikytiniams cha
rakteristikos:

•Teisės gauti medicinos priežiūrą išlaikytiniams turėtojai.
•Medicinos priežiūros išlaikytiniams ir apdraustiems asmenims skirtumai.
Kai medicinos išmokos apdraustiems darbuotojams yra teikiamos per socialinio
draudimo sistemą, panašios paslaugos paprastai yra teikiamos jų sutuoktiniams bei
nepilnamečiams vaikams (tam tikrais atvejais ir kitiems suaugusiems ar nepilname
čiams giminaičiams, gyvenantiems ir priklausomiems nuo apdraustojo]. Nėščiosios ir
vaiko priežiūros išmokos dažniausiai yra teikiamos apdraustojo vyro žmonai.
Kai kuriose šalyse išlaikytiniams teikiamos medicinos paslaugos yra labiau apri
botos nei paslaugos, teikiamos apdraustiems darbuotojams ar šeimos maitintojams.

Pavyzdžiui, išlaikytiniams gali priklausyti trumpesnis hospitalizacijos laikotarpis arba
jie turi apmokėti didesnę dalį išlaidų už tam tikras paslaugas ar vaistus.
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Administravimo organizavimas. Administravimo organizavimo charakteristikos:
•Ligos ir motinystės programų administravimo ryšys su senatvės, neįgalumo ir
maitintojo netekimo programos administravimu.
•Atsakomybės už ligos ir motinystės programų administravimą paskirstymas.
Daugelyje šalių ligos ir motinystės programų administravimas yra tapatus se
natvės, neįgalumo ir maitintojo netekimo programos administravimui. Dažniausiai
tokios programos yra administruojamos tam tikros valstybinės socialinės apsaugos
institucijos. Remiantis kai kurių programų taisyklėmis, socialinės apsaugos instituci
jos pačios valdo medicinos paslaugų įmones ir teikia tokias paslaugas.
Daugelyje šalių, turinčių valstybines sveikatos draudimo programas, atsakomybė
už detalų administravimą tenka pusiau autonominiams, nevyriausybiniams sveikatos

fondams ir asociacijoms. Visi apdrausti darbuotojai pagal programą privalo prisijungti
prie vieno iš šių fondų.
Kiekvienas sveikatos fondas paprastai privalo gauti vyriausybės pritarimą ir ati
tikti tam tikrus reikalavimus. Darbuotojai, o kai kuriose šalyse ir darbdaviai dalyvau
ja valdymo organų rinkimuose. Fondai dažniausiai renka minimalias ir maksimalias

įmokas. Fondai taip pat gali gauti vyriausybės subsidijas, susijusias su jų išlaidomis
arba priimtų narių skaičiumi.

Valstybės įstatymai paprastai nurodo minimalias (kai kurias atvejais ir maksima
lias) pinigines išmokas ir medicinos paslaugas, kurias sveikatos fondai turi teikti. Kai
kurios šalys leidžia privatiems fondams patiems nuspręsti, kokias sveikatos priežiū
ros išmokas ir paslaugas teikti, taip pat rūpintis savo narių medicinos priežiūra.
Kur kas rečiau vyriausybės departamentai yra atsakingi už faktinį medicinos pas
laugų teikimą. Šios paslaugos paprastai teikiamos per valstybines sveikatos paslaugų
programas. Administracinė atsakomybė už medicinos paslaugų teikimą kai kuriose
šalyse yra atskirta nuo piniginių išmokų programų administravimo. Šias programas
linkstama sieti su kitomis socialinės apsaugos išmokomis.

2.1.3. Nelaimingi atsitikimai darbe
Nelaimingų atsitikimų darbe programa yra seniausias socialinės apsaugos tipas,
kuris aprūpina kompensacijomis už su darbu susijusius sužalojimus ir profesines li
gas. Tokios programos teikia ilgalaikes ir trumpalaikes išmokas, priklausomai nuo ne
darbingumo trukmės ir maitintojo netekusio asmens amžiaus. Nelaimingų atsitikimų
darbe išmokos beveik visada apima pinigines išmokas ir medicinos paslaugas. Daug
šalių stengiasi išlaikyti atskiras, tiesiogiai su kitomis socialinės apsaugos priemonė
mis nesusijusias nelaimingų atsitikimų darbe programas. Tačiau kai kuriose šalyse
nelaimingų atsitikimų darbe išmokos visgi yra mokamos pagal tam tikras bendros so
cialinės apsaugos programų sąlygas.
Sistemų tipai. Sistemų tipų charakteristikos:
•Pagrindiniai nelaimingų atsitikimų darbe sistemų tipai.
•Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe mokesčių dydis.
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Išskiriami du pagrindiniai nelaimingų atsitikimų darbe sistemų tipai: socialinio
draudimo sistemos, kurios naudoja valstybinį fondą, ir įvairių formų privatūs ir pusiau
privatūs susitarimai, reikalingi pagal įstatymą. Daugumoje šalių nelaimingų atsitiki
mų darbe programas valdo centrinis valstybinis fondas, kuris gali būti arba ne dalis
bendros socialinio draudimo sistemos. Visi programai priklausantys darbdaviai turi
mokėti įmokas, kurių pagrindu vėliau teikiamos išmokos.
Šalys, kurios visų pirma pasikliauja privačiais susitarimais, darbdavių reikalauja
apdrausti savo darbuotojus nuo nelaimingų atsitikimų darbe. Yra šalių, kuriose ga
limas tik privatus draudimas. Likusiose šalyse, nors ir egzistuoja valstybinis fondas,
darbdaviams paliekama teisė pasirinkti, kokiu būdu drausti darbuotojus.

Privačių arba abipusiai naudingų draudimo kompanijų nustatomi draudimo nuo
nelaimingų atsitikimų darbe mokesčiai paprastai skiriasi, atsižvelgiant j nelaimingų
atsitikimų darbe patirtį skirtingose įmonėse ar pramonės šakose. Labai stipriai gali
skirtis ir apsaugos nuo nelaimingų atsitikimų darbe kaštai. Kai kuriose šalyse nėra

atsižvelgiama į patirtų nelaimingų atsitikimų darbe patirtį ir visi darbdaviai moka vie
nodo dydžio įmokas.
Kitais atvejais kompensacijų darbuotojams įstatymai primeta darbdaviams prie

volę mokėti tiesiogines kompensacijas nelaimingą atsitikimą darbe patyrusiam dar
buotojui ar jo paveldėtojams. Remiantis šiais įstatymais, darbdaviai gali sužeistam

darbuotojui tiesiogiai mokėti išmokas iš savo privačių lėšų arba savanoriškai nusi
pirkti privataus ar abipusio draudimo sutartį, kad apsaugotų save nuo rizikos.

Aprėptis. Nelaimingų atsitikimų darbe programos dažniausiai apima tik sam
domus darbuotojus ir neįtraukia savarankiškai dirbančių asmenų. Kai kurių labiau

industrializuotų valstybių programos apima praktiškai visus dirbančiuosius. Visgi
dauguma šalių į nelaimingų atsitikimų darbe programas neįtraukia visų žemės ūkio
darbuotojų arba įtraukia tik tuos, kurie dirba energija varoma technika. Kai kurios
programos neapima ir mažų įmonių darbuotojų.

Lėšų šaltinis. Nelaimingų atsitikimų darbe išmokos pirmiausia yra finansuoja
mos darbdavio įmokomis, laikantis požiūrio, kad darbdaviai turi prisiimti atsakomybę
už darbe patirtus darbuotojų sužalojimus. Ten, kur tam tikri nelaimingų atsitikimų
darbe programos aspektai yra susipynę su viena ar daugiau kitų socialinio draudimo

sistemos šakų, nelaimingų atsitikimų darbe kompensacijos gali būti finansuojamos
ne tik darbdavių, bet ir darbuotojų bei vyriausybės įmokomis. Kita išimtis pasitaiko
šalyse, kurios su darbu susijusių ligų gydymą teikia per savo valstybines medicinos
priežiūros programas.

Nelaimingų atsitikimų darbe išmokos. Nelaimingų atsitikimų darbe išmokų
charakteristikos:

•Nelaimingų atsitikimų darbe išmokų tipai.
•Nelaimingų atsitikimų darbe sąvoka.
•Laikino neįgalumo išmokų mokėjimo trukmė, išmokų dydis.

•Pastovaus visiško neįgalumo išmokų mokėjimo trukmė, išmokų dydis.
•Pastovaus dalinio neįgalumo išmokų mokėjimo trukmė, išmokų dydis.
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•Medicinos priežiūros ir gydymo ligoninėse bei reabilitacijos paslaugų teikimo
trukmė ir apribojimai.

Nelaimingų atsitikimų darbe programos teikia pinigines išmokas ir medici
nos priežiūros paslaugas. Piniginės išmokos, remiantis nelaimingų atsitikimų darbe
programomis, gali būti suskirstytos į tris tipus:

•išmokos už laikiną neįgalumą;
•išmokos už pastovų visišką neįgalumą;
•išmokos už pastovų dalinį neįgalumą.

Paprastai teisei gauti nelaimingo atsitikimo darbe išmoką nėra taikomas joks
reikalavimas dalyvavimo socialinio draudimo sistemoje ar darbo rinkoje laikotarpiui.

Daugelyje šalių su darbu susijusių sužalojimų sąvoka laipsniškai buvo praplėsta taip,
kad apimtų sužalojimus, kurie patiriami keliaujant į ir iš darbo.
Dažniausiai laikino neįgalumo išmokos pradedamos mokėti nuo tos dienos, kai
buvo patirtas sužalojimas darbe, nors kai kurios programos numato nuo 1 d. iki 3 d.

laukimo periodą. Išmokos paprastai mokamos ribotą laiką, nuo 26 iki 52 savaičių,
priklausomai nuo nedarbingumo trukmės. Jeigu nedarbingumas tęsiasi ilgiau, laikino
nedarbingumo išmoka gali būti pakeista pastovaus neįgalumo išmoka. Kai kuriose sis
temose laikino nedarbingumo išmokų mokėjimas gali būti pratęstas, ypač tuo atveju,
jeigu laikino ir pastovaus neįgalumo išmokos yra vienodo dydžio.

Laikino neįgalumo išmoka beveik visada yra lygi nuo trečdalio iki pusės darbuo
tojo vidutinio atlyginimo už periodą, artimą laikotarpiui iki sužalojimo darbe. Užmo
kesčiui, nuo kurio skaičiuojamos išmokos, gali būti nustatytos „lubos". Laikino neįgalu

mo išmokos, teikiamos pagal nelaimingų atsitikimų darbe programas, gali būti žymiai
didesnės nei išmokos už paprastus susirgimus. Kai kuriose programose numatyta, jog
išmokos gali būti sumažintos, jei darbuotojas yra hospitalizuojamas.
Kito tipo piniginės nelaimingų atsitikimų darbe išmokos yra mokamos pastovaus
visiško neįgalumo atvejais. Paprastai šios išmokos pradedamos mokėti iš karto po to,
kai baigiamos mokėti laikino neįgalumo išmokos. Mokėjimas yra grindžiamas darbuo
tojo neįgalumo įvertinimu, t. y. darbuotojui nustačius pastovų ir visišką neįgalumą.
Pastovaus visiško neįgalumo išmoka paprastai yra mokama visą likusį gyvenimą, ne
bent pasikeičia darbuotojo sąlygos. Visgi mažuma programų moka tik vienkartines
išmokas, kurios yra lygios kelių metų uždarbiui.

Pastovaus visiško neįgalumo išmoka paprastai yra lygi nuo dviejų trečdalių iki
trijų ketvirtadalių darbuotojo darbo užmokesčio iki sužeidimo. Ši išmoka yra kiek di
desnė už paprasto neįgalumo išmokas. Be to, skirtingai nei paprasto neįgalumo atveju,
išmokos dydis paprastai nepriklauso nuo darbo stažo iki sužeidimo. Išlaikytiniams ar
pensininkams, kuriems reikalinga nuolatinė kito asmens priežiūra, gali būti mokami
priedai. Tam tikrais atvejais šios išmokos gali viršyti buvusį atlyginimą. Kai kuriose ša
lyse mokinių ar naujų darbo rinkos dalyvių, kurie tampa ilgam neįgalūs dėl nelaimin
go atsitikimo darbe, išmokos yra grindžiamos jų hipotetiniu viso gyvenimo atlyginimu
arba tam tikros pramonės šakos vidutinio darbuotojo atlyginimu.

Trečiojo tipo piniginės nelaimingų atsitikimų darbe išmokos yra mokamos tais
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atvejais, kai dėl pastovaus dalinio neįgalumo darbuotojas prarandą dalį darbingu
mo ar darbo pajamų. Ši išmoka paprastai yra lygi daliai visos išmokos atsižvelgiant
į prarasto darbingumo lygį. Pastovaus dalinio neįgalumo išmoka gali būti išmokėta
ir vienkartinės išmokos forma. Dalinio neįgalumo išmokos paprastai yra mažesnės ir

dažniausiai jų dydžiai yra nustatyti mokėjimų už konkrečių tipų sužalojimus sąraše.
Kai kurios sistemos moka vienkartines sumas tuo atveju, kai nustatytas mažesnio ly
gio neįgalumas, pvz., 20 proc.

Sužeistiems darbuotojams taip pat yra teikiama medicinos priežiūra ir gydymo
ligoninėje bei reabilitacijos paslaugos. Paprastai jos yra teikiamos tol, kol darbuotojas
atsigauna arba jo būsena stabilizuojasi. Visgi kai kuriose šalyse nemokama priežiūra
yra ribota, suma yra grindžiama paslaugų trukme ar jų teikimo kaštais.
Maitintojo netekimo išmokos. Maitintojo netekimo išmokų charakteristikos:
•Asmenys, turintys teisę į maitintojo netekimo išmoką pagal nelaimingų atsiti
kimų darbe programą.

•Maitintojo netekimo išmokos dydis ir mokėjimo trukmė.
•Laidotuvių išmoka ir jos dydis.
Dauguma nelaimingų atsitikimų darbe programų teikia išmokas ir maitintojo
netekusiems asmenims. Šios išmokos yra mokamos: našlei, neatsižvelgiant į jos am
žių, iki mirties ar pakartotinės santuokos; našliui, turinčiam negalią; nepilnamečiams

našlaičiams. Jeigu išmokos neišnaudoja artimiausi giminaičiai, tėvai ar kiti išlaikomi
giminaičiai taip pat gali turėti teisę į mažas išmokas. Nėra reikalaujama minimalaus
dalyvavimo sistemoje stažo.
Maitintojo netekimo išmoka yra apskaičiuojama kaip procentinė darbuotojo vi

dutinio darbo užmokesčio iki mirties dalis ar kaip išmokos, mokėtinos (ar potenci
aliai mokėtinos) mirties atveju, dalis. Šios procentinės dalys paprastai yra didesnės
nei maitintojo netekimo išmokų, mokamų pagal bendrą programą, atveju ir dažniau
siai nesiskiria, priklausomai nuo darbuotojo apdrausto dalyvavimo darbo rinkoje
trukmės. Išmokos dažniausiai yra lygios nuo trečdalio iki pusės darbuotojo darbo už
mokesčio našlei, apie pusę darbo užmokesčio kiekvienam ne visiškam našlaičiui ir

apie du trečdalius darbo užmokesčio kiekvienam visiškam našlaičiui.
Ne visos šalys teikia nelaimingo atsitikimo darbe išmokas maitintojo neteku
siems asmenims. Taip pat kai kurios šalys neskiria šios kategorijos maitintojo nete
kusių asmenų ir maitintojo netekusių asmenų, kurie turi teisę į išmokas pagal kitas
socialinio draudimo programas. Kai kurios schemos moka tik vienkartinę sumą, lygią

darbuotojo darbo užmokesčiui už tam tikrą metų skaičių. Dauguma sistemų taip pat
moka laidotuvių išmoką, lygią fiksuotai sumai arba darbuotojo darbo užmokesčio pro
centinei daliai.
Administravimo organizavimas. Skirtingų šalių nelaimingų atsitikimų darbe
programų administravimas skiriasi. Skirtumai atsiranda todėl, kad vienose šalyse
darbdaviai neprivalo draustis arba gali draustis privačiose draudimo įstaigose, o kito

se šalyse valstybinės institucijos ar fondai yra išimtinai atsakingi už įmokų surinkimą
ir išmokų mokėjimą.
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2.1.4. Nedarbas
Šios kategorijos išmokos yra skirtos kompensacijai už dėl nesavanoriško nedarbo
prarastas pajamas. Kai kuriose šalyse šios programos yra nepriklausomos nuo kitų
socialinės apsaugos priemonių ir gali būti glaudžiai susijusios su užimtumo paslaugo
mis. Kitose šalyse nedarbo programos yra įtrauktos į socialinės apsaugos priemones,

draudžiančias nuo trumpalaikių rizikų, nors kartu gali būti taikomos ir užimtumo pa
slaugos, kurios tokiu atveju yra labiau susietos su pagalba ieškant darbo.
Nedarbo programos, kurios iš esmės egzistuoja industrinėse šalyse, daugumoje
šalių yra privalomos. Kai kurios šalys apsiriboja išmokomis tiems, kurie atitinka iš
teklių ar pajamų testą. Dauguma šalių šalia programų, teikiančių planuotus mokėji
mus, taip pat teikia ir vienkartines išmokas, kurias moka arba vyriausybės institucija,

arba darbdavys. Taip pat daugeliu atvejų iš darbdavio yra reikalaujama mokėti atlei
džiamiems darbuotojams vienkartines kompensacijas.
Aprėptis. Aprėpties charakteristikos:
•Nedarbo draudimo programų aprėptis.
•Savanoriško draudimo nuo nedarbo galimybės.
•Parama netekus darbo neapdraustiems darbuotojams.

Apie pusė privalomų nedarbo programų apima didžiąją dalį dirbančių asmenų,
neatsižvelgiant į industrijos tipą. Likusios programos apima tik pramonės ir prekybos
darbuotojus. Kelios programos neįtraukia samdomų darbuotojų, uždirbančių daugiau
nei tam tikrą sumą. Kai kurios šalys turi programas, į kurias įtraukti laikini ir sezo
niniai darbuotojai. Kelios šalys turi specialias profesines nedarbo programas, kurios
paprastai apima statybų pramonės, dokų, geležinkelio darbuotojus ir jūrininkus.
Savanoriško draudimo sistemos tinka pramonės šakoms, kuriose profesinės są
jungos yra įsteigusios nedarbo fondus. Narystė tokiuose fonduose paprastai yra priva
loma profesinės sąjungos nariams ir savanoriškais pagrindais gali būti atvira ne sąjun
gos nariams. Neapdrausti darbuotojai, tokie, kaip tik įsidarbinę mokyklų absolventai
ar savarankiškai dirbantys asmenys, gali turėti teisę gauti vyriausybės finansuojamą
paramą nedarbo atveju.

Lėšų šaltinis. Lėšų šaltinio charakteristikos:
•Darbuotojo ir darbdavio draudimo nuo nedarbo įmokų santykis.
•Vyriausybės subsidijos, skiriamos draudimui nuo nedarbo.
•Nedarbo draudimo finansavimo metodai paprastai yra grindžiami tais pačiais
principais, kaip ir kitos socialinio draudimo šakos - mokamos įmokos, kurios
yra lygios nustatytai procentinei apdrausto darbo užmokesčio daliai. Daugeliu
atvejų vyriausybė moka subsidijas, skirtas užsitęsusioms išmokoms.

Daugelyje šalių nedarbo draudimo įmokos yra lygiai padalytos tarp darbuotojų
ir darbdavių. Kitais atvejais visą įmokų dalį gali mokėti darbdavys. Visgi vyriausybės
subsidijos gali būti gana didelės, siekiančios net du trečdalius visų programos išlaidų.
Išteklių testavimu pagrįstos nedarbo paramos programos yra išimtinai finansuojamos

vyriausybės be darbdavio ir darbuotojo įmokų.
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Atitikties išmokoms sąlygos. Atitikties išmokoms sąlygų charakteristikos:
•Pagrindiniai reikalavimai nedarbo išmokai gauti.
•Kvalifikacinio periodo trukmė.
•Galimybės gauti nedarbo išmoką asmenims, neturintiems darbo stažo.
•Tinkamo darbo sąvoka.
•Darbuotojų perkvalifikavimo ir mokymo programos.
•Asmenys, atitinkantys nedarbo išmokos gavimo sąlygas, bet pripažįstami

netinkamais ją gauti. Diskvalifikacinio laikotarpio trukmė.
Teisę gauti nedarbo išmokas turi darbuotojas, kuris ne savo noru tapo bedar
biu ir kuris turi įgytą minimalų nedarbo draudimo stažą ar darbo stažą. Dažniausias
kvalifikacinis periodas yra 6 mėn. nedarbo draudimo stažas per paskutinius 12 mėn.
Daugelyje industrinių šalių neseniai mokslus baigę asmenys, kuriems nesiseka surasti
darbo, gali turėti teisę į nedarbo išmokas net ir be darbo stažo.
Beveik visos nedarbo draudimo programos, taip pat ir tos, kurios teikia paramą

nedarbo atveju, kelia reikalavimą, kad pretendentai į išmokas būtų gebantys ir galin
tys dirbti. Dėl šio reikalavimo bedarbis, kuris yra nedarbingas ar dėl kitų priežasčių
negali priimti darbo pasiūlymo, paprastai neturi teisės į nedarbo išmokas. Dažniau

siai bedarbiai turi būti įsiregistravę darbo biržoje ir reguliariai ten lankytis išmokos
mokėjimo laikotarpiu. Tuo siekiama, kad išmokas gautų tik asmenys, informuoti apie
galimas darbo galimybes.
Darbuotojui, kuris be pateisinamos priežasties atsisako jam tinkamo darbo pa
siūlymo, nedarbo išmokos mokėjimas yra laikinai arba ilgam sustabdomas. Dauguma
programų iškelia sąlygą, kad siūlomas darbas turi būti tinkamas darbuotojui. Tinkamo
darbo sąvokos yra gana skirtingos. Paprastai yra remiamasi tokiais kriterijais kaip:

darbo užmokestis už siūlomą darbą turi būti panašus į ankstesnį darbo užmokestį;
atstumas nuo darbuotojo namų; ryšys su buvusia darbuotojo profesija, gebėjimais ir
mokymu; galimas darbo pavojingumo ir kenksmingumo mastas. Kai kuriose šalyse

ilgalaikiai bedarbiai gali būti įpareigoti dalyvauti profesinio perkvalifikavimo progra
mose. Darbuotojui, kuris be pateisinamos priežasties atsisako dalyvauti perkvalifika
vimo ar mokymo programose, nedarbo išmokos mokėjimas yra laikinai arba ilgam
sustabdomas.

Darbuotojas gali tenkinti visas atitikties nedarbo išmokai sąlygas, bet vis dar būti
laikinai ir ilgam pripažintas netinkamu gauti išmoką. Beveik visos nedarbo draudi
mo sistemos netinkamu pripažįsta ta darbuotoją, kuris savo noru be pateisinamos
priežasties metė darbą, buvo atleistas dėl netinkamo elgesio ar dalyvavo darbo ginče,
kuris privedė prie darbo nutraukimo, sukėlusio nedarbą. Diskvalifikacijos laikotarpis

gali tęstis įvairiai - nuo kelių savaičių iki nuolatinės diskvalifikacijos.
Nedarbo išmokos. Nedarbo išmokų charakteristikos:
•Nedarbo išmokos dydis.
•Priedai sutuoktiniui ir vaikams.
•Laukimo periodo trukmė.
•Nedarbo išmokos mokėjimo trukmė.
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•Kita parama nedarbo atveju.
•Pensininkai ir nedarbo išmokos mokėjimas.

Savaitinės išmokos paprastai yra lygios procentinei pastarojo laikotarpio viduti
nio darbo užmokesčio daliai. Kai kuriose šalyse taikoma ne bendra fiksuota procenti
nė dalis, o naudojamos darbo užmokesčio klasės. Pagrindinis nedarbo išmokos dydis
paprastai yra nuo 40 proc. iki 75 proc. vidutinio darbo užmokesčio. Darbo užmokes
čiui, nuo kurio apskaičiuojamos išmokos, gali būti taikomos tam tikra viršutinė riba

(„lubos"). Taip pat gali būti nustatytas ir maksimalios išmokos dydis.
Paprastai priedai sutuoktiniui ar vaikams yra pridedami prie pagrindinės bedar

bio šeimos maitintojo išmokos. Šie priedai yra arba fiksuoto dydžio, arba papildomi
procentai nuo vidutinio darbo užmokesčio.

Dauguma šalių prieš nedarbo išmokos mokėjimą yra nustačiusios kelių dienų
laukimo periodą. Tokiu būdu siekiama sumažinti administracinę naštą. Dažniausiai
laukimo periodas yra nuo 3 d. iki 7 d. Kai kurios programos laukimo periodus taiko

kiekvienu nedarbo atveju, o kitos teisę į išmoką apriboja tik kartą per metus. Ilgesni
laukimo periodai gali būti nustatyti, pavyzdžiui, sezoniniams darbuotojams.

Dauguma šalių yra nustačiusios ribą laikotarpiui, per kurį nedarbo išmokos gali
būti nenutrūkstamai mokamos. Paprastai šios ribos yra nuo 8 iki 36 savaičių, bet tam

tikrais atvejais gali būti ir ilgesnės.
Išmokų mokėjimo trukmė taip pat gali priklausyti ir nuo ankstesnės įmokų mokė
jimo ar nuo dalyvavimo programoje trukmės. Šis kriterijus gali sutrumpinti maksima

lų išmokų mokėjimo laikotarpį darbuotojams su trumpu darbo stažu. Pagal kai kurias
programas darbuotojai, turintys ilgą dalyvavimo draudimo sistemoje stažą, gali gauti

išmokas kur kas ilgiau už nustatytą įprastą maksimalų laikotarpį.
Pasibaigus nedarbo išmokos mokėjimo laikotarpiui, dauguma bedarbių gali gauti
kitą paramą su ta sąlyga, kad jų ištekliai ar pajamos yra žemiau tam tikro lygio. Iš šios
paramos gavėjų paprastai yra reikalaujama ir toliau registruotis bei lankytis darbo
biržoje. Kai kurios šalys, kurios teikia tik paramą nedarbo atveju ir neturi draudimo
programos, nenustato jokių apribojimų paramos teikimo trukmei. Daugumoje šalių
yra reikalaujama, kad apdrausti darbuotojai, kurie sukanka senatvės pensijos amžių

ir kurie tam tikrą laiką buvo bedarbiai, būtų išbraukti iš bedarbių sąrašų ir jiems būtų
pradėtos mokėti reguliarios senatvės išmokos.
Administravimo organizavimas. Administravimo organizavimo charakteristikos:
•Institucijos, administruojančios nedarbo draudimo programas.
•Nedarbo išmokų ir nedarbo paslaugų teikimo administravimo ryšiai.
•Nedarbo prevencijos ir neutralizavimo priemonės.

Nedarbo draudimo sistemos gali būti administruojamos vyriausybės departa
mentų arba savarankiškų institucijų, kurios paprastai yra valdomos apdraustų asme
nų, darbdavių ir vyriausybės atstovų.
Nedarbo draudimo ir paslaugų teikimo programos paprastai palaiko glaudžius
administravimo ryšius, kurie užtikrina, kad išmokos būtų mokamos tik registruotiems
bedarbiams. Tuo pačiu metu toks ryšių palaikymas didina paslaugas teikiančių insti-
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tucijų efektyvumą, nes išmokų mokėjimas skatina bedarbius registruotis ir reguliariai
lankytis darbo biržoje.

Kai kurios šalys yra sujungusios nedarbo draudimo ir nedarbo paslaugų progra
mų administravimą, ypač žemesnių administravimo lygių, kur yra gaunami prašymai
ir vietinės darbo biržos moka išmokas. Kitose šalyse asmenims keliamas reikalavimas

registruotis vietinėje darbo biržoje, bet prašymai ir išmokų mokėjimas yra reguliuoja
mas atskirų draudimo institucijų.
Dauguma vyriausybių šalia pajamų teikimo dėl nedarbo yra sukūrusios ir prie
mones, kurios turėtų padėti išvengti ar neutralizuoti nedarbą. Paprastai vyriausybi
nės institucijos bendradarbiauja su pramone ir tokiu būdu yra skatinamas profesi
nis ir geografinis darbo jėgos mobilumas ir mažinamas ekonominio ar technologinio
vystymosi sukeltas nedarbas. Tai yra daroma subsidijuojant darbuotojų perkvalifi
kavimą tų pramonės šakų, kurios išgyvena nuosmukį ar yra reorganizuojamos. Vy
riausybės, pavyzdžiui, gali subsidijuoti pramonės kūrimąsi vietovėse, kur yra didelis
nedarbas.

2.1.5. Šeimos našta
Pagrindinis išmokų šeimai programų tikslas yra aprūpinti papildomomis paja
momis šeimą, auginančią nepilnamečius vaikus. Šios programos gali būti integruotos
į kitas socialinės apsaugos priemones arba išlikti atskiros. Išmokos šeimai pirmiau
sia apima reguliarius piniginius mokėjimus šeimoms su vaikais. Kai kuriose šalyse jos
taip pat apima išmokas mokiniams, išmokas gimus vaikui, motinos ir vaiko sveikatos
paslaugas ir išmokas suaugusiems išlaikytiniams.

Daugelyje Europos industrinių šalių išmokų šeimoms programos atsirado XIX a.,
kai didelės jmonės pradėjo mokėti premijas darbuotojams, turintiems dideles šeimas.
Ši idėja išplito palaipsniui ir kelios Europos šalys 1920 m. ar 1930 m. ėmė vykdyti to
kias programas. Visgi dauguma programų buvo sukurtos 1945 m.

Sistemų tipai ir aprėptis. Išskiriami du išmokų šeimai tipai: universalios ir su
darbu susijusios išmokos. Pirmos kategorijos išmokos iš esmės yra teikiamos vi
soms šeimoms, auginančioms tam tikrą skaičių vaikų. Antros kategorijos išmokos
yra teikiamos samdomiems darbuotojams ir tam tikrais atvejais savarankiškai dir
bantiems asmenims. Kelios sistemos taip pat apima ir nedirbančius asmenis. Dau
guma su darbu susijusių programų moka išmokas šeimai tiems auginantiems vai
kus apdraustiems asmenims, kurie yra atleidžiami iš darbo arba laikinai nedirba
ir gauna ligos, nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe, neįgalumo ar kitas išmokas.
Su darbu susijusios šeimos programos taip pat moka išmokas socialinės apsaugos

išmokų gavėjų našlėms.
Lėšų šaltinis. Lėšų šaltinio charakteristikos:
• Išmokų šeimai finansavimo metodai.
Išmokų šeimoms programų skirtumus rodo naudojami finansavimo metodai. Visi
universalių sistemų kaštai paprastai yra padengiami iš bendrų biudžeto pajamų. Tuo
tarpu šalyse, kur teisė į išmokas yra susieta su darbu, visi arba didžioji dalis išmokų
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šeimai kaštų yra padengiama darbdavio įmokomis, kurios dažniausiai yra lygios tam
tikram nekintamam procentui nuo sumos. Jeigu darbdavio įmokos nepadengia visų

kaštų, likusioji dalis yra padengiama vyriausybės asignavimais. Kelios šalys reikalauja
ir darbuotojo įmokų bei savarankiškai dirbančių asmenų įmokų.
Teisė Į Išmokas šeimai. Teisės į išmokas šeimai charakteristikos:
•Vaikų skaičiaus šeimoje ir šeimos pajamų įtaka teisei į išmokas šeimai.
•Vaikų amžiui taikomos ribos.

Teisė į išmokas šeimai yra susieta su šeimos dydžiu ir kai kuriais atvejais su šei
mos pajamomis. Dauguma šalių pradeda mokėti išmokas gimus pirmajam vaikui. Be
to, kai kurios šalys moka išmokas ir nedirbančiai žmonai ar išlaikomam suaugusiajam,
net jeigu ir nėra vaikų.

Kai kuriose šalyse tik vieną vaiką auginančios šeimos neturi teisės į išmoką. Vai
kams taikomi amžiaus reikalavimai paprastai yra susiję su mokyklos baigimo metais
arba su nustatytu minimaliu darbo amžiumi, kuris visada yra toks pat ir svyruoja tarp
14 m. ir 18 m. Pagal daugumą programų nustatyta amžiaus riba gali būti pratęsta, pa

vyzdžiui, kol vaikas mokosi mokykloje. Neįgaliam vaikui išmokos mokėjimas taip pat
gali būti pratęstas arba išmoka gali būti mokama neribotą laiką.
Išmokos. Išmokų charakteristikos:
•Išmokų šeimoms tipas ir dydis.
Programos tikslas arba istorija lemia, kokio tipo išmokos yra mokamos vaikams nekintamo dydžio visiems vaikams, ar didėjančios/mažėjančios sumos už kiekvieną
papildomą vaiką. Išmokos struktūra gali skirtis, pavyzdžiui, priklausomai nuo to, ar
pagrindinis tikslas yra teikti paramą, ar skatinti gimstamumą. Daugumoje šalių yra

mokamos nekintamo dydžio išmokos kiekvienam vaikui, neatsižvelgiant į vaikų skai
čių šeimoje. Kitose šalyse išmokos dydis didėja už kiekvieną papildomą vaiką. Pavyz
džiui, išmoka už penktą vaiką gali būti žymiai didesnė negu išmoka už pirmą ar antrą
vaiką. Keliose šalyse išmoka vaikui mažėja arba yra nebemokama už kiekvieną pa

pildomą vaiką, kai vaikų skaičius viršija tam tikrą skaičių. Kai kuriose šalyse išmokos
šeimai (ir mokesčių lengvatos išlaikomiems šeimos nariams) yra pakeistos arba papil
dytos kreditais ar kitomis negatyvaus pajamų mokesčio formomis.
Administravimo organizavimas. Šalyse, kuriose išmokos šeimai yra teikiamos
visoms šeimoms ir kuriose išmokos yra finansuojamos iš bendrų biudžeto pajamų,
programas paprastai administruoja vyriausybės departamentas. Šalyse, kuriose išmo
kos šeimai yra mokamos tik dirbančių asmenų šeimoms ir kuriose išmokos yra pir
miausia finansuojamos darbdavio įmokomis, programos gali būti administruojamos iš
dalies savarankiškų institucijų, kurias prižiūri valstybės kontrolė. Suvienodinimo fon
dai (angį. eąualization funds) gali atlikti finansines operacijas. Kiekvienas darbdavys
moka išmokas šeimai kartu su darbuotojo darbo užmokesčiu. Suvienodinimo proce
sas leidžia nustatyti nekintamo dydžio įmokas visiems darbdaviams, neatsižvelgiant į

vaikų skaičių jų darbuotojų šeimose. Tai taip pat padeda išvengti galimos diskrimina
cijos darbuotojų, auginančių vaikus, atžvilgiu.
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Aukščiau pristatyta socialinės apsaugos struktūra pagal tarptautinių organizacijų
taikomus jų klasifikacinius požymius naudinga charakterizuojant ir Lietuvos sociali

nio draudimo sistemą, analizuojant joje vykstančius pokyčius.

2.2. Lietuvos socialiniam draudimui būdingi bruožai
tarptautiniame kontekste
Ankstesniame monografijos poskyryje pristatyti pagrindiniai požymiai, kuriais
remiantis galima charakterizuoti jvairių pasaulio šalių socialinio draudimo sistemas.
Tuo tarpu šiame poskyryje, pasitelkus hierarchinę klasterinę analizę, siekiama at
skleisti, kuo pasižymi Lietuvos socialinio draudimo sistema tarptautiniame kontekste.
Lietuvos socialinio draudimo vieta tarp įvairių šalių socialinio draudimo sistemų šioje

knygos dalyje apibūdinama tik bendrais bruožais, o išsamesnis Lietuvos ir kitų šalių
palyginimas pagal išmokų aprėptį, finansavimo šaltinius, atitikties išmokoms sąlygas,

išmokų dydį ir mokėjimą bei administravimo organizavimą, pateiktas atitinkamai 5 ir
8 monografijos skyriuose, kuriuose detaliau analizuojamos ilgalaikės ir trumpalaikės
socialinio draudimo išmokos.

Siekiant atskleisti pagrindinius Lietuvos socialiniam draudimui būdingus bruo
žus tarptautiniame kontekste, atlikta klasterinė analizė, naudojant TDO 2008 m. duo
menis (International Labour Organization, 2010].
Pirmasis kriterijus, kurio pagrindu atlikta minėta analizė - vyraujanti socialinės ap
saugos forma. Šiame tyrime socialinės apsaugos formos yra suskirstytos į socialinį drau
dimą ir kitas socialinės apsaugos formas. Socialinis draudimas apibrėžiamas kaip pro

grama, kuri pakeičia bent dalį asmens pajamų, prarastų dėl tokių socialinių rizikų, kaip
senatvė, neįgalumas ar mirtis, liga ir motinystė, nelaimingi atsitikimai darbe, nedarbas.
Pastaroji socialinės apsaugos forma yra grindžiama įmokomis, dažniausiai gaunamomis
iš darbdavio ir/ar darbuotojo, kartais iš valstybės biudžeto. Prie kitų socialinės apsau
gos formų šiame tyrime yra priskirtos universalios programos, išteklių testavimu pa
grįstos programos, finansinių paslaugų tiekėjų vykdomos programos, kaupiamieji fon
dai ir darbdavio atsakomybe pagrįstos sistemos (plačiau žr. 2.1 monografijos skyrių].
Atlikus klasterinę analizę pagal požymį „Vyraujanti socialinės apsaugos forma", šalys su
skirstytos į keturis klasterius. Kaip rodo 2.2.1 pav. pateikti duomenys, Lietuva pagal vy

raujančią socialinės apsaugos formą patenka į pirmą klasterį, kaip ir dauguma Europos
bei kelios pasaulio šalys (Turkija, Jungtinė Karalystė, Austrija, Slovėnija, Ispanija, Rusija,
Slovakija, Lenkija, Rumunija, Liuksemburgas, Japonija, Latvija, Izraelis, Italija, Vengrija,
Airija, Vokietija, Graikija, Estija, Prancūzija, Kipras, Čekija, Kanada, Kinija, Belgija, Bulga

rija). Ši šalių grupė pasižymi tuo, kad visais anksčiau minėtais socialinių rizikų atvejais
čia vyrauja socialinis draudimas. Į antrą klasterį patenka Brazilija ir Švedija. Šiose šalyse
motinystės, senatvės, našlystės, neįgalumo ir nelaimingų atsitikimų darbe rizikų atvejais
kaip socialinės apsaugos forma vyrauja socialinis draudimas, o nedarbo rizikos atveju kita socialinės apsaugos forma. Į trečią klasterį pagal vyraujančią socialinės apsaugos
formą patenka Čilė ir Meksika, kuriose tik motinystės ir nelaimingų atsitikimų darbe
rizikų atvejais vyrauja socialinis draudimas, o kitų rizikų atvejais - kita socialinės apsau

gos forma. Galiausiai į ketvirtą klasterį patenka Indija, Norvegija ir Islandija. Pastarosios
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trys šalys išsiskiria tuo, kad jose motinystės, nelaimingų atsitikimų darbe ir nedarbo
rizikų atvejais kaip socialinės apsaugos forma vyrauja socialinis draudimas, o senatvės,
našlystės ir negalios atvejais - kitos socialinės apsaugos formos.
Antrasis kriterijus, kurio pagrindu atlikta klasterinė analizė - socialinio drau

dimo aprėptis. TDO duomenų bazėje yra išskiriamos aštuonios socialiniu draudimu
draudžiamų asmenų kategorijos:

•visi gaunantys darbo užmokestį ir panašios kategorijos (j šią kategoriją paten
ka visi gaunantys darbo užmokestį viešojo ir privataus sektoriaus darbuotojai,
taip pat tam prilyginamos kategorijos; grupės asmenų, kurie negauna darbo
užmokesčio, bet nepaisant to, yra draudžiami socialiniu draudimu, pvz., pensi

ją gaunantys asmenys, aukštųjų mokyklų studentai, neįgalūs asmenys ir pan.);
•visi dirbantys asmenys [dirbantys privataus sektoriaus ir viešojo sektoriaus

darbuotojai);
•privataus sektoriaus samdomi darbuotojai;
•privataus sektoriaus samdomi ir savarankiškai dirbantys darbuotojai;

•visi dirbantys su tam tikromis išimtimis;
•visi gyventojai;
•viešojo sektoriaus darbuotojai;
•savarankiškai dirbantys asmenys.

Atlikus klasterinę analizę pagal kriterijų: „Socialinio draudimo aprėptis", šalys
suskirstytos į šešis klasterius (žr. 1-1 priedą. Šalių grupės pagal socialinio draudimo

aprėptj). Lietuvos socialinio draudimo sistema pagal aprėptį patenka į vieną klasterį
su Liuksemburgu, Lenkija, Bulgarija ir Kanada (žr. 2.2.1 lentelę). Šioms šalims būdinga
tai, kad jose ligos ir motinystės socialiniu draudimu draudžiami visi gaunantys dar
bo užmokestį ir panašias kategorijas, senatvės, netekto darbingumo ir našlystės - visi
dirbantys asmenys. Tuo tarpu nedarbo socialiniu draudimu Lenkijoje, Bulgarijoje ir
Lietuvoje draudžiami visi gaunantys darbo užmokestį ir panašias kategorijas, o Liuk
semburge ir Kanadoje - visi dirbantys asmenys.
2.2.1 lentelė. Klasteriai pagal socialinio draudimo aprėptj
1 klastoto2klattKtf3klnteito
4klastHto
Sklasto^
6 klasteris
Latvij a, Jungtinė Karalystė, Liuksemburgas, Lenkij a, Belgija, Turkija, Prancūzij a,
Čekija. Rusij a
Vokietija. PortuKipras, Slovėnija, Vengrija, Bulgarija, Lietuva, Kanada RumunijaIspanijagalija
Slovakij a

Į pirmą klasterį pagal socialinio draudimo aprėptį patekusioms šalims būdinga
tai, kad jose ligos, motinystės, senatvės, netekto darbingumo ir našlystės socialiniu
draudimu draudžiami visi dirbantys asmenys, nedarbo draudimu - visi gaunantys
darbo užmokestį ir panašias kategorijas, išskyrus Vengriją ir Slovakiją, kuriose nedar

bo socialiniu draudimu yra draudžiami visi dirbantieji. Belgijoje, Turkijoje ir Rumuni
joje, sudarančiose trečią klasterį, socialiniu draudimu visų socialinių rizikų atvejais,

išskyrus ligos ir motinystės atvejus Rumunijoje (šioje šalyje pastarųjų rūšių socialiniu
draudimu draudžiami visi dirbantieji), draudžiami visi gaunantys darbo užmokestį ir
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panašias kategorijas. Į ketvirtą klasterį patenkančių Prancūzijos ir Ispanijos sociali
nis draudimas išsiskiria tuo, kad šiose šalyse ligos, motinystės, nedarbo ir našlystės
socialiniu draudimu yra draudžiami visi gaunantys darbo užmokestį ir panašios ka
tegorijos, o senatvės, netekto darbingumo ir našlystės - privataus sektoriaus darbuo

tojai. Į penktą klasterį patenkančiose Čekijoje ir Rusijoje visi dirbantieji draudžiami
ligos, motinystės, senatvės, netekto darbingumo ir našlystės socialiniu draudimu bei
visi gyventojai - nedarbo draudimu. Vokietija ir Portugalija, pagal draudimą socialiniu
draudimu sudarančios šeštą klasterį, išsiskiria tuo, kad šiose valstybėse senatvės, ne

tekto darbingumo ir našlystės socialiniu draudimu draudžiami visi dirbantieji su tam
tikromis išimtimis, o ligos, motinystės ir nedarbo - visi gaunantys darbo užmokestį ir

panašias kategorijas, išskyrus Portugaliją, kur motinystės draudimu draudžiami visi
dirbantys asmenys.
Trečiasis kriterijus, kurio pagrindu atlikta klasterinė analizė - laukimo periodas

prieš skiriant išmoką. TDO duomenų bazėje laukimo laikotarpis yra apibrėžiamas die
nų skaičiumi. Skirstymas pagal laukimo periodą apima ligos, nelaimingų atsitikimų

darbe ir profesinių ligų bei nedarbo rizikas. Pagal minėtą požymį šalys suskirstytos
į tris grupes (žr. 1-2 priedą Šalių grupės pagal laukimo periodą). Lietuvos socialinio
draudimo sistema pagal laukimo periodo trukmę, nustatytą gauti ligos, nelaimingų
atsitikimų darbe ir nedarbo išmokas, patenka į vieną grupę su Estija, Izraeliu ir Norve

gija (1 klasteris]. Galima pastebėti (žr. 2.2.2. lentelę), kad šis klasteris pasižymi trum
pesniais laukimo periodais gauti ligos išmoką, nelaimingų atsitikimų darbe ir profe
sinių ligų išmoką ir ilgiausiu laukimo periodu gauti nedarbo išmoką. Kitas, didesnis
klasteris apima Airiją, Jungtinę Karalystę, Kiprą, Italiją, Graikiją, Šveicariją ir Japoniją
(2 klasteris). Trečią klasterį sudaro Rumunija, Rusija, Austrija, Liuksemburgas, Lenki

ja, Vokietija, Vengrija, Čekija, Danija, Belgija, Bulgarija, Portugalija, Ispanija, Prancūzija
ir Turkija. Į atskirus klasterius patenkančių šalių laukimo periodų vidurkiai yra pa
teikti 2.2.2 lentelėje.
2.2.2 lentelė. Laukimo periodų vidurkiai klasteriuose (dienomis)

Laukimo periodas gauti ligos išmoką
Laukimo periodas gauti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių Hgų
išmoką
Laukimo periodas gauti nedarbo išmoką

1klM<rtt

2kutortt

3HKttfis

0,5

3.0

0,73

0,5

3.0

Netaikomas

5,8

3,9

Netaikomas

Ketvirtasis kriterijus, kurio pagrindu atlikta klasterinė analizė - kvalifikacinio
periodo trukmė (angį. the ąualiįying period) gauti trumpalaikes socialinio draudimo
išmokas. Šį kriterijų sudaro trys elementai: kvalifikacinis periodas gauti ligos išmoką,
kvalifikacinis periodas gauti motinystės išmoką ir kvalifikacinis periodas gauti nelai
mingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų išmoką. Kvalifikaciniu periodu šiame tyrime
laikomas laikotarpis, per kurį asmuo moka socialinio draudimo įmokas atitinkamoms

išmokoms gauti. TDO duomenų bazėje kvalifikacinio periodo trukmė yra apibrėžia
ma savaičių skaičiumi. Atlikus klasterinę analizę pagal požymį „Kvalifikacinio periodo
trukmė gauti trumpalaikes socialinio draudimo išmokas", šalys suskirstytos į penkis
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klasterius (žr. 1-3 priedą Šalių grupės pagal kvalifikacinio periodo trukmę gauti trum
palaikes socialinio draudimo išmokas). Lietuvos socialinio draudimo sistema pagal

minėtą kriterijų patenka į vieną grupę su Kanada, Turkija, Pietų Afrikos Respublika,
Indija ir Rumunija (žr. 2.2.3 lentelę).
2.2.3 lentelė. Klasteriai pagal kvalifikacinio periodo trukmę gauti trumpalaikes socialinio
draudimo išmokas ir vidurkiai klasteriuose (savaitėmis)
Rodiklių vidurkiai klasteriuose
LigosMotinystės
Nelaimingų atsitikimų darbe
išmokaiišmokaiir profesinių ligų išmokai
masterls:: 52,030,3Netaikomas
Vengrija, Jungtinė Karalystė, Airija
2 klasteris':2,10.7Nelaikomas
Rusija, Slovėnija, Kinija, Japonija, Latvij a, Estija, Danija,
Lenkija, Suomija
3klasteris:2,634,6Netaikomas^
Slovakij a. Šveicarija, Čekija, Švedija, Meksika, Norvegija,
Islandija, Prancūzija
4klasteris:24,426,6Netaikomas
Portugalija, Ispanija, Belgija, Čilė, Kipras, Bulgarija,
Graikija
5klasteris:15,812,0Netaikomas
Kanada, Turkija, Urtura, Pietų Afrikos Respublika,
.
Indija, Rumunija
• Tarp į šį klasterį patenkančių šalių kvalifikacinis periodas gauti ligos išmoką yra taikomas Danijoje (2 savaitės),
Lenkijoje (4 savaitės) ir Suomijoje (13 savaičių). Kvalifikacinis periodas gauti motinystės išmokų yra taikomas
Danijoje (2 savaitės) ir Lenkijoje (4 savaitės).
Remiantis 2.2.3 lentelėje pateiktais duomenimis, galima teigti, kad, lyginant su
kitų grupių šalimis, Lietuvoje yra taikomi vidutinės trukmės kvalifikacinio periodo
reikalavimai gauti ligos ir motinystės išmokas.
Penktas kriterijus, kurio pagrindu atlikta klasterinė analizė - kvalifikacinio pe
riodo trukmė gauti ilgalaikes socialinio draudimo išmokas. TDO duomenų bazėje
yra išskiriamos tokios kvalifikacinio periodo trukmės: vyrų maksimalią ir minimalią
senatvės pensiją gauti, moterų maksimalią ir minimalią senatvės pensiją gauti, vyrų

maksimalią ir minimalią našlystės pensiją gauti, moterų maksimalią ir minimalią naš
lystės pensiją gauti, vyrų maksimalią ir minimalią netekto darbingumo pensiją gauti,
moterų maksimalią ir minimalią netekto darbingumo pensiją gauti. Išanalizavus pagal
požymį: „Kvalifikacinio periodo trukmė gauti ilgalaikes socialinio draudimo išmokas",

šalys suskirstytos į tris klasterius, tačiau nė į vieną iš jų nepateko Lietuva (žr. 1-4 prie
dą „Šalių grupės pagal kvalifikacinio periodo trukmę gauti ilgalaikes socialinio draudi
mo išmokas^). Į pirmą klasterį pagal minėtus kriterijus pateko Islandija, Norvegija ir
Liuksemburgas. Į antrą - Indija, Indonezija, Australija ir Airija. Į trečią - Lenkija, Tur

kija ir Ispanija.
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Ti^^^
JU^^*
Autfe^^

LMuB

2.2.1 pav. Šalių grupės pagal vyraujančią socialinės apsaugos formą.
2.2.4 lentelė. Kvalifikacinių periodų gauti ilgalaikes socialinio draudimo išmokas vidurkiai
(savaitėmis)
1Wtri3

3 klasteri*

Vyrų maksimalią senatvės pensiją
Vyių minimalią senatvės pensiją

2080

65

277

65

1040

Moterų maksimalią senatvės pensij ą
Moterų minimalią senatvės pens^ą

2080
277

65

953

65

953

Vyrų maksimalią našlystės pensiją
vyių minimaHą naštystes pensiją
Moterų maksimalią našlystės pensiją
Moterųminimabą našlystės pensiją '^^

173
121
173

39

1040

39

207

39

953

121
2080
121

39
65
65

207

Vyrų maksimalią netekto darbingumo pensiją
Vyrų minimalią netekto darbingumo pensiją '•'.
Moterų maksimalią netekto darbingumo pensij ą
vyiųminimalą netekto daibingumo pensįą
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1040

260

260

2080

65

260

121

65

260

2008 m. TDO duomenų bazės duomenimis Lietuvoje kvalifikacinis periodas gau
ti maksimalią tiek vyrų, tiek moterų senatvės pensiją buvo lygus 1560 savaitėms, o

minimalią pensiją - 780 savaičių. Kvalifikacinis periodas gauti našlystės pensiją siekė
taip pat 780 savaičių. Tuo tarpu kvalifikacinis periodas gauti minimalią tiek vyrų, tiek
moterų netekto darbingumo pensiją buvo lygus 9 savaitėms, o maksimalią - 780 sa

vaičių. Klasifikuojant šalis pagal kvalifikacinio periodo trukmę gauti ilgalaikes sociali
nio draudimo išmokas, į klasterius nepateko ne tik Lietuva, bet ir daugelis kitų į TDO
duomenų bazę įtrauktų šalių. Tikėtina, kad tam įtakos turėjo tai, kad įvairiose šalyse
kvalifikacijos periodai gauti išmokas yra labai skirtingi.
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3 skyrius.

Lietuvos socialinio draudimo raidos
kontekstas

3.1. Lietuvos socialinio draudimo raidos kontekstas
1990-2011 m.
3.1.1. Demografinis ir ekonominis kontekstas
3.1.1.1. Teorinė įžanga
Socialinio draudimo sistemos kartų, lyčių sąveikos rezultatai glaudžiai susiję su
visuomenės situacija, jos struktūriniais pokyčiais minėtų aspektų atžvilgiu. Kitaip ta
riant, socialinio draudimo sistema veikia tam tikrame kontekste, yra sąlygojama jo
ypatumų. Todėl socialinio draudimo sistemos apskritai ar jos rezultatų tyrinėjimas,

neatsižvelgiant į kintantį kontekstą, būtų nevisavertis. Analizuojant reiškinį jo kon
tekste svarbu apibrėžti tiek patį reiškinį, jo ribas, tiek kontekstą ir jo struktūrinius ele
mentus, veikiančius reiškinį. Analizuojamas reiškinys, šiuo atveju socialinio draudimo

sistema, jos pagrindiniai parametrai: įmokos/išmokos, apdraustųjų/gavėjų skaičius ir
1.1., buvo tyrinėjami antrame skyriuje.
Kontekstas gali būti suprantamas labai plačiai, apimti visas visuomenės gyveni
mo sritis. Tačiau analizei tai - per sudėtingas uždavinys. Todėl buvo naudojami M. A.

Kleinman (2002) apibrėžti konteksto iššūkiai gerovės valstybei. Socialinis draudimas
yra gerovės valstybės didžiausia sudedamoji dalis, todėl konteksto veiksniai gali būti
tapatinami. Pagal M. A. Kleinman (2002), pirmasis vidinis veiksnys, veikiantis gerovės
valstybę, yra lėtesnis ekonominis augimas. Kitaip tariant, jis atkreipia dėmesį į šalies
ekonominę raidą ir galimybes finansuoti gerovės valstybės išlaidas.
Antrasis veiksnys yra pokyčiai darbo rinkoje. Užimtumo pobūdžio kaita ir poindustrinių darbo rinkų funkcionavimas yra kompleksinis reiškinys, kuris įvairiose šaly
se labai skirtingai pasireiškė. Visos Europos šalys perėjo į paslaugų ekonomikas, nors
šis perėjimas kai kuriose šalyse buvo sudėtingesnis nei kitose. Todėl tradicinis visiš
kas užimtumas sumažėjo, o tai ne tik mažina įmokas, bet ir didina išlaidas. Taigi, darbo
rinkos dinamika, jos būklė yra reikšmingas kontekstinis socialinio draudimo veiksnys.

Demografiniai pokyčiai, pagal M. A. Kleinman (2002), reiškia, kad pasikeitusi gy
ventojų amžiaus struktūra reiškia augančias gerovės valstybės išlaidas.
Gyventojų požiūris į gerovės valstybę taip pat kelia jai iššūkių, lemia kaitą. M. A.
Kleinman (2002) teigia, kad Europos gyventojai vis dar pageidauja gerovės valstybės,
nors ir nenori mokesčių didinimo.

Penktasis veiksnys yra elito požiūris. Elito požiūriai struktūruojami į politinį ir
ekonominį. Europoje pirmenybė teikiama ekonominei politikai, todėl galima pastebėti
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tendencijas mažinti viešąsias išlaidas, skatinti didesnį darbo rinkos lankstumą ir 1.1,
teigia M. A. Kleinman (2002].

Platesnio konteksto kintamieji arba išoriniai, pagal M. A. Kleinman (2002), būtų
globalizacija ir Europos integracija.

Šiame skyriuje globalizacijos ir Europos integracijos poveikis socialiniam draudi
mui neanalizuojamas, nes remiamasi prielaida, jog minėti veiksniai išryškėja naciona

linėje politikoje, o šiuo atveju politiniame kontekste. Todėl apsiribojama demografi
nio, ekonominio, darbo rinkos, politinio ir visuomenės nuomonės konteksto veiksnių
poveikio socialinio draudimo sistemai analize. Siekiant įvertinti konteksto poveikį
socialinio draudimo sistemai, naudojama antrinė duomenų ir dokumentų analizė bei
atlikta gyventojų apklausa apie jų informuotumą socialinio draudimo klausimais. Pa
grindiniai analizės šaltiniai yra LR statistikos departamento, Valstybinio socialinio
draudimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei „Lietuvos ryto"/"Vilmorus" duome

nys. Konteksto ekonominiai demografiniai rodikliai analizuojamu laikotarpiu leidžia
kiekybiškai įvertinti poveikį socialinio draudimo sistemos pajamoms bei išlaidoms ir
apdraustųjų skaičiui. Analizei taikomas Pearson koreliacijos koeficientas bei tiesinė
regresija. Toliau vartojamas sutrumpinimas SD - socialinis draudimas.

3.1.1.2. Demografiniai pokyčiai
Socialinio draudimo raidai labai svarbūs gyventojų struktūros pokyčiai, nes vie
nos amžiaus grupės gyventojai dažniau yra finansiniai donorai, kitos - dažniau finan
siniai vartotojai. Visi demografiniai reiškiniai daro įtaką gyventojų struktūrai, jeigu

daugelyje ekonomiškai išsivysčiusių šalių nerimaujama dėl sumažėjusio gimstamumo
ir augančios gyvenimo trukmės neigiamo poveikio SD sistemoms, tai Lietuvoje, kaip ir

kai kuriose kitose šalyse - taip pat ir dėl didelės jaunų gyventojų emigracijos.
Lietuvoje įprasta minėti neigiamas demografines tendencijas. Bene daugiausia

dėmesio skiriama mažėjančiam gyventojų skaičiui. Nuo 1992 m. gyventojų skaičius
sumažėjo apie 0,65 mln. Nežymus gyventojų skaičiaus padidėjimas buvo tik 19901992 m. Taip pat mažėja gimstamumas, o mirtingumas, lyginant su kitomis ES šalimis,

ypač vyrų, išlieka didelis. Kartu yra didelė gyventojų emigracija. (Šiuos reiškinius
iliustruojantys duomenys pateikti šio skyriaus 1-5 - 1-9 prieduose.)
1990-2002 m. gimstamumas nuosekliai mažėjo. Ypač ryškus sumažėjimas buvo
1990-1995 m. Kaip teigė V. Stankūnienė ir kt. (2005), gimstamumas per vieną dešim
tmetį sumažėjo nuo lygio, iš esmės iki tol užtikrinusio kartų kaitą, iki lygio, lemiančio
intensyvią depopuliaciją. jos teigimu, kai gimstamumo rodiklis krinta žemiau 1,3, jis lai
komas ypač žemu. Taigi, ypač žemą gimstamumo rodiklį Lietuva pasiekė 2001-2005 m.
V. Stankūnienės ir kt. (2005) teigimu, gimstamumas „senėja", t. y. didėja vidutinis pirmo
vaiko susilaukusios motinos amžius. 2006-2009 m. laikotarpiu gimstamumas nežymiai
padidėjo, tačiau kartų kaitos lygio, kai gimstamumo rodiklis yra lygus 2, nepasiekė. Taigi,
V. Stankūnienės ir kt. (2005) teigimu, Lietuvai būdinga prarasta demografinė pusiausvy

ra, intensyvi depopuliaciją, tėvų kartą keičia beveik per pusę mažesnė vaikų karta.
Gimstamumo sumažėjimas, be jokios abejonės, turės neigiamų pasekmių SD
ateityje - po 20-50 m., kai per pastaruosius dvidešimt metų gimusi mažiau skaitlin-

Sociollnis draudimus Lietuvoje: kontekstas, raida, rezultatai 65

ga karta bus socialinio draudimo įmokų mokėtojai. Tačiau praėjusį dvidešimtmetį
mažėjantis gimstamumas buvo palankus socialinio draudimo sistemai finansiniu

požiūriu, kadangi buvo mažiau pretendenčių į motinystės išmokas. Dalis jaunų mo
terų, užuot buvusios išmokų gavėjos, buvo donorės, nes mažiau gimdė, o vietoj mo
tinystės atostogų dirbo.

Apie emigraciją šiandien plačiai diskutuojama tiek viešojoje erdvėje, tiek akademi
nėje ir politinėje aplinkoje. Emigracija taip pat siejama su gyventojų skaičiaus ir struk
tūros pagal amžių pokyčiu. Socialinio draudimo atžvilgiu emigracija gali būti siejama su
apdraustųjų skaičiaus mažėjimu. Abejojama, ar LR statistikos departamento duomenys
atspindi tikruosius emigracijos mastus, kadangi iki 2010 m. nebuvo tikslesnės išvy-

kusiųjų apskaitos, ne visi deklaravo išvykimą ir tik praėjusiais metais dėl privalomojo
sveikatos mokesčio atsiradus prievolei registruotis išvykę asmenys, tikėtina, patikslino

duomenis. Tarp emigracijos priežasčių A. Sipavičienė (2007) įvardija socialinius ir eko
nominius procesus (mažos algos, uždarbio ir kainų asimetrija ir 1.1.), taip pat - ir vyrau

jantį darbuotojų teisių nepaisymą, nusikalstamumą, žmonių socialinį pažeidžiamumą
bei didesnes profesinio tobulėjimo galimybes užsienyje (Stankūnienė ir kt, 2007).
Iki 2003 m. emigracijos mastas buvo nedidelis ir 2002 m. net šiek tiek sumažėjo.

2003 m. buvo reikšmingi Lietuvai dėl įstojimo į Europos Sąjungą, o piliečiams atsivėrė
didesnės laisvo judėjimo, bendros darbo rinkos galimybės. Taigi, nuo 2003 m. jau ma
tome ryškesnį emigracijos padidėjimą, kuris tęsėsi apie trejus metus, t. y. iki 2005 m.

2006 m. emigracija sumažėjo bet ši tendencija išsilaikė tik dvejus metus. Galbūt šį
laikotarpį ir emigracijos mažėjimą galima sieti su sparčiu ekonominiu šalies augimu.

2008m. pasaulio finansų krizė apėmė daugumą šalių ir nedideliais žingsniais pradėjo
žengti į Lietuvą. Matome, kad nuo šių metų emigracija Lietuvoje vėl išaugo, didėjo ir
2009m., o 2010 m. pasiekė itin aukštą lygį. Iš 2010 m. emigravusiųjų didžioji daugu
ma (90 proc.) arba 74,7 tūkst. žmonių buvo vyresni nei 15 m. Tai reiškia, kad iš esmės
emigruoja darbo jėga, o kartu SoDros sistema netenka įmokų mokėtojų. Juolab, kaip

teigia tyrėjai, planavusieji išvykti trumpam įsikuria svetur ir negrįžta (Stankūnienė ir
kt., 2007).
Nors emigruoja darbingo amžiaus žmonės, tačiau emigracijos neigiamo poveikio
SD taip pat nereikėtų absoliutinti. Emigracija, skirtingai nuo mažėjančio gimstamumo,
iš karto mažina darbingo amžiaus gyventojų skaičių. Tačiau ar tai iš karto turi neigiamą
poveikį SD, priklauso nuo gyventojų ekonominio aktyvumo ir nedarbo lygio, jeigu išva
žiuoja ekonomiškai neaktyvūs asmenys, bedarbiai ar net dirbantieji, esant dideliam ne

darbui emigrantai nemažina dirbančiųjų ir SD įmokas mokančiųjų skaičiaus. Kai aukštas
nedarbo lygis, išvažiuojantys dirbantieji darbo vietas palieka bedarbiams, kurie iš SD
klientų tampa jo donorais. Ir šiuo atveju neigiamą emigracijos poveikį SD galima įžvelgti
tik iš ilgalaikės perspektyvos. Negalima tvirtinti, kad toks poveikis buvo per praėjusį
dvidešimtmetį.

Kitas svarbus demografinio konteksto veiksnys, kuris paprastai pasitelkiamas
kaip argumentas diskutuojant SoDros sistemos finansavimo, struktūros koregavimo ir
pan. klausimais yra visuomenės senėjimas. Per pastaruosius 20 metų šalies gyventojų
amžius stabiliai didėjo: 1990 m. buvo 34,6 m., o 2010 m. vidutinis gyventojų amžius
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pailgėjo penkeriais metais. Tai rodo šalies gyventojų senėjimą. Vidutiniškai Lietuvos
gyventojų gyvenimo trukmė pastaraisiais metais šoktelėjo iki 73 m. Didesnių gyve
nimo trukmės svyravimų 1990-2009 m. šalyje nebuvo, dvejais metais ji sutrumpėjo
1995 m., lyginant su 1990 m. ir vieneriais metais 2007 m.

Gyventojų demografinio senėjimo raiška yra netolygi: moterų senėjimas yra dvi
gubai didesnis. Kaimo gyventojų senėjimas taip pat yra didesnis. Senstanti Lietuvos
visuomenė susiduria su darbo jėgos, vartojimo, investicijų ir santaupų struktūriniais
pokyčiais ir 1.1. Todėl Lietuvoje vyrauja neigiamas demografinio senėjimo vertinimas.

(Stankūnienė ir kt, 2007).

• Tikėtina gyveni

rutcmė sulaukus 60

^^Vyrų pensinis amfius

• Tikėtina gyvenimo trukmė sulaukus 65
—Moterų pensinis amlius

3.1.1.2-1 pav. Lietuvos gyventojų tikėtina gyvenimo trukmė metais, sulaukus 60 m. ir 65 m.
bei vyrų ir moterų pensinis amžius 1990-2009 m.
Šaltiniai: „Eurostat", http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/. Statistikos
departamentas http://www.stat.gov.It/It/pages/view/?id=1620.
Nuo 1990 m. iki 2006 m. galima pastebėti ryškų moterų pensinio amžiaus augi
mą, tuo tarpu vyrų pensinis amžius šiuo laikotarpiu didėjo nežymiai. Nors visuomenės
senėjimas yra vienas iš pagrindinių argumentų SoDros pensijų politikos reformoms,
galima pastebėti, kad tikėtina gyvenimo trukmė tiek sulaukus 60 m., tiek 65 m. taip
sparčiai nesikeitė, kiek didėjo moterų pensinis amžius.

Gyventojų senėjimo, kaip ir bet kokių kitų demografinių pokyčių įtaka SoDros sis
temai pasireiškia išmokų gavėjų ir įmokų mokėtojų skaičiaus santykio kitimu. Todėl SD
raidai svarbiausia gyventojų amžiaus struktūra pagal tris pagrindines gyventojų grupes 1-2 m. vaikai, kurių motinos ar tėvai pretenduoja į motinystės/tėvystės išmokas, darbingo
amžiaus gyventojai, kurie yra potencialūs SD įmokų mokėtojai, ir vyresnio amžiaus žmo
nės, kurie pretenduoja ne tik į senatvės, bet ir dažniau nei jaunesni gyventojai į nedarbin
gumo, našlystės pensijas bei į sveikatos draudimo apmokamas paslaugas. Pasekmių SD
sistemai požiūriu, Lietuvos gyventojų amžiaus struktūra pastaruosius du dešimtmečius
blogėjo tik vienu aspektu, t. y. didėjo vyresnio amžiaus (60 m. ir vyresnių] gyventojų dalis
nuo 16 proc. 1990 m. iki 22 proc. 2011 m. (3.1.1.2-2 pav.). Tačiau atitinkamai nuo 30 proc.
beveik iki 20 proc. sumažėjo vaikų ir jaunuolių dalis. Teigiama tendencija, kad darbingo
amžiaus gyventojų dalis net šiek tiek padidėjo (nuo 54 proc. iki 56-57 proc).
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S5 56

57 56 57 56
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3.1.1.2-2 pav. Lietuvos gyventojų struktūra pagal amžių (proc).
Šaltinis: „Eurostat" http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/.

Apibendrinant galima konstatuoti, kad nepaisant mažėjančio šalies gyventojų
skaičiaus, sumažėjusio gimstamumo, kuris neužtikrina kartų kaitos, didelės emigra
cijos, net visuomenės senėjimo, gyventojų amžiaus struktūra kol kas liko palanki SD
darbingo amžiaus gyventojų dalies stabilumo dėka. Neigiamas SD buvo pagyvenusių
žmonių dalies augimas, tačiau, kaip parodysime žemiau, šio reiškinio pasekmės SD
buvo neutralizuotos pensinio amžiaus vėlinimu.

3.1.1.3. Ekonominė raida
Šalies ekonomikos būklė yra pagrindinis įvairių institucijų, tarp jų ir SoDros, toly
džios ir tvarios raidos kontekstas. Kaip matome 3.1.1.3-1 pav., Lietuvos BVP per pas
taruosius du dešimtmečius augo labai netolygiai.

7.4 7^6,7 6,8

^ 4,7,

3.1.1.3-1 pav. Bendrojo vidaus produkto pokytis palyginamomis kainomis (proc, praėjęs
laikotarpis 100 proc).
Šaltiniai: 1991-2010 m. faktiniai duomenys. Statistikos departamentas, http://dbl.stat.gov.lt/statbank/defauit.
asp?w=1440; 2011-2014 m. prognozė. LR Finansų ministerija. http://www.finmin.lt/web/fmmin/aktualus_
duomenys/makroekonomika
BVP katastrofiškai smuko 1990-1994 m. ir tik 1995 m. ekonomika pradėjo aug
ti. Pagrindinės nuosmukio priežastys buvo tokios: staiga sumažėjo paklausa susiau-
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Tėjusioje Rytų rinkoje, Į kurią Lietuva eksportuodavo dalĮ savo produkcijos; vidinė
Lietuvoje gaminamos produkcijos paklausa sumažėjo dėl gyventojų realiųjų pajamų
kritimo (Lietuva stojant į Europos Sąjungą..., 2004). Spartus BVP augimas buvo iki
1998 m., tačiau 1999 m. Rusijos krizė turėjo didelės reikšmės šalies ūkiui ir BVP
smuko. Nuo 2000 m. BVP nuolat augo. Ryškesnis BVP augimas prasidėjo 2005 m. ir

tęsėsi iki pasaulinės finansų krizės 2008 m. 2009 m. dėl minėtos krizės įvyko stai
gus ir reikšmingas BVP kritimas, 2010 m. ūkis ėmė augti ir kelerių ateinančių metų
prognozė yra palanki.
3.1.1.3-1 lentelė. BVP struktūra (proc.)

1M5 1M7 1
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Šaltinis: www.statgov.lt

Ekonominiai nuosmukiai ir pakilimai sudaro ekonomini Socialinio draudimo sis
temos finansinės padėties pagrindą. BVP struktūra nuo 1995 m. kito. Apie 4 procen
tiniais punktais padidėjo kompensacija darbuotojams, algos ir atlyginimai BVP struk

tūroje. Darbdavių socialinio draudimo įmokos taip pat padidėjo apie 3 procentiniais
punktais. Nuo šių pokyčių priklauso socialinio draudimo finansavimas ir jo galimybės
užtikinti apdraustųjų socialinę apsaugą.
Bruto darbo užmokestis, kuris sudaro socialinio draudimo įmokų bazę, nuo 1995 m.

iki 2009 m. stabiliai augo. Tačiau augimo tempai labai siejasi su BVP pokyčiais ir eko
nomikos krizių periodais. Antai per Rusijos krizę ir po jos 1999-2000 m. bruto darbo
užmokestis sumažėjo vidutiniškai 17 Lt, 2001 m. bruto darbo užmokestis kilo taip pat
labai mažai - apie 12 Lt. O jau nuo 2002 m. galima pastebėti spartesnį darbo užmokes

čio kilimą. Ypač spartus bruto darbo užmokesčio augimas prasidėjo 2007 m. ir tęsėsi
2008 m. Nuo 2009 m. bruto darbo užmokestis pradėjo mažėti dėl pasaulinės finansų
krizės išprovokuoto BVP smukimo.

Socialinis ^raudimas Lietuvoje: kontekstus, ruldu, reiultatui 69

1.9 ^04.3 210.8 22JO
161.8
106.2 983 101.2 103.2 105.8 107.2 ULO "7.2 120.S 119.4 g^ ^8
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 200S 2006 2007 2008 2009 ^010
—•— Didėjimas (S)lygmantsu 1995 m.

-•- Didėjimas (Tt), lyginant su praėjusiai metais

3.1.1.3-2 pav. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokyčiai.
Pastaba: Darbo užmokesčio didėjimas apskaičiuotas baziniu būdu, kai bazė yra 1995 m. DU dydis; grandiniu būdu,
kai lyginama su kiekvienais praėjusiais metais.
Šaltinis: www.stat.gov.lt.
Žemiau pateikiamos vidutinio darbo užmokesčio, kaip įmokų bazės, bei SoDros

biudžeto pajamų kitimo kryptys.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
—?—Vidutiniodarbouimokeseio bruto didėjimas (%) -^-Sodros biudžeto pajamų didėjimas (%)
3.1.1.3-3 pav. Vidutinis mėnesinio bruto darbo užmokesčio ir Sodros biudžeto pajamų
pokytis (proc).
Šaltinis: www.stat.gov.lt.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
3.1.1.3-4 pav. Minimalios mėnesinės algos, vidutinio darbo užmokesčio ir SoDros biudžeto
pajamų pokytis (proc).
Šaltinis: www.stat.gov.lt.
Galima pastebėti, kad vidutinis darbo užmokestis nuo 1995 m. keitėsi šiek tiek
mažiau nei SoDros biudžeto pajamos. Šį skirtingą pokytį galima paaiškinti socialinio
draudimo pokyčiais, darbo rinkos situacija, nedarbo lygiu, dirbančiųjų skaičiaus poky
čiais bei kitais veiksniais, kurie sąlygoja SoDros biudžeto pajamas, tačiau turi mažesnę

reikšmę vidutiniam darbo užmokesčiui.
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Minimali mėnesio alga veikia vidutinĮ darbo užmokestĮ, taip pat SoDros biudžeto
pajamas.

Minimali mėnesio alga šalyje augo nuo 1995 m., kaip ir vidutinis darbo užmokes
tis bei SoDros biudžeto pajamos. Minimalios mėnesio algos pokyčiai iš esmės atitinka
ir kitų ekonominių rodiklių pokyčius šalyje 1995-2010 m. Krizių laikotarpiais mini
mali mėnesio alga išliko stabili: Rusijos krizės laikotarpiu ir po jo 1999-2002 m. ir pa
saulinės finansų krizės laikotarpiu nuo 2008 m. iki 2010 m. (žr. paveikslėli aukščiau).
Realus darbo užmokestis [įvertinus infliaciją ir atskaičiavus mokesčius bei kitus
privalomuosius atskaičiavimus) rodo realią šalies ekonomikos vystymosi kryptį.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 200S 2006 2007 2008 2009 2010
3.1.1.3-5 pav. Realaus darbo užmokesčio indeksas, lyginant su ankstesniais metais.
^altinis: www.stat.gov.lt

Realus darbo užmokestis šalyje sparčiau augo keliais periodais 1996-1997 m.
ir 2001-2003 m. bei 2005-2007 m. Krizių laikotarpiais taip pat galima stebėti aki
vaizdžius realaus darbo užmokesčio kritimus - tai 1999-2000 m. ir pats didžiausias
smukimas buvo 2008-2009 m. Deja, realus darbo užmokestis šalyje nedidėjo taip nuo

sekliai, kaip vidutinis bruto darbo užmokestis, todėl galima teigti, kad SoDros biudže
to pajamos didėjo iš esmės dėl infliacijos.
Pav. pateikiama infliacijos dinamika šalyje.

98,7 102,9 103 1M.5 108.1

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
3.1.1.3-6 pav. Metiniai vartojimo prekių ir paslaugų indeksai (gruodžio mėn., palyginti su
ankstesnių metų gruodžio mėn.).
Šaltinis: www.statgov.lt
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Didžiausia infliacija buvo 1993 m. po ekonominio nuosmukio 1990 m. Tais pa

čiais metais Lietuva įsivedė nacionalinę valiutą - litą. Tai leido suvaldyti didžiulį inf
liacijos mastą. Todėl 1994 m. infliacija sumažėjo perpus. Nuoseklus infliacijos mažėji
mas pastebimas iki 1999 m. Po Rusijos krizės infliacija keletą metų didėjo apie 2 proc.
2002-2003 m. buvo defliacijos laikotarpis. Tačiau nuo 2004 m. iki 2006 m. infliacija
vėl padidėja apie 3 proc. 2006-2008 m. infliacija įgavo pagreitį ir didėjo daugiau nei
8 proc. 2009 m. infliacija sumažėjo iki 1 proc, o 2010 m. vėl didėjo beveik iki 4 proc.
Galima pastebėti, kad šiuo laikotarpiu itin sparčiai augo ir nominalus darbo užmokes
tis bei SoDros biudžeto pajamos (žr. 3.1.1.3-3 pav.).

senatv^s p^^sijo^ santykis
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
3.1.1.3-7pav. BVP ir vieno asmens senatvės pensijos santykis.
Šaltinis: apskaičiuota autorių, remiantis Statistikos departamento duomenimis.
Nepaisant didelių ekonominės raidos svyravimų, socialinis draudimas santykinai
buvo stabilus, kadangi santykis tarp BVP ir vieno asmens senatvės pensijos išliko iš es

mės pastovus 1994-2009 m. Kriziniais laikotarpiais (1999-2000 m. ir 2008-2009 m.)
šis santykis šiek tiek padidėdavo, kadangi BVP smukdavo, tuo tarpu senatvės pensijos
sureaguodavo nežymiai.
Valdžios sektoriaus skola svarbi, nes parodo valdžios skolinimosi galimybes, o
kartu ir socialinio draudimo sistemos finansavimo iš šalies biudžeto galimybes.
Nuo 2003 m. valdžios sektoriaus skola nuolat didėjo. Kaip teigia R. Lazutka

(2006), nuo 2000 m. Vyriausybė įvedė griežtą finansinį režimą, pagal kurį skolinima
sis negalėjo viršyti Maastricht'o kriterijaus (3 proc. nuo BVP). 2009- 2010 m. valdžios

sektoriaus skola smarkiai išaugo ir išaugo ne tik skolinimasis užsienyje, bet ir vidaus
rinkoje. Tais metais valdžios sektoriaus skola kelis kartus viršijo Maastricht'o kriterijų
ir 2009 m. siekė 9,5 proc, o 2010 m. 7,1 proc. nuo BVP. Toks didelis valstybės sko

los augimas viešųjų finansų srityje sukėlė įtampą, išprovokavusią įvairius politinius
sprendimus dėl socialinio draudimo išlaidų mažinimo.
Apibendrinant šalies socialinio draudimo ekonominį kontekstą galima teigti, kad
šalies BVP augo, išskyrus Rusijos ir pasaulinės finansų krizės laikotarpius. Itin svar
bus BVP augimas buvo 2005-2008 m. BVP struktūra reikšmingai nesikeitė. Bruto, re
alus darbo užmokestis ir minimali mėnesio alga iš esmės keitėsi pagal BVP pokyčius

arba atitinkamai pagal šalies ekonomikos situaciją. Po ekonominių krizių šalyje buvo
maža infliacija ar pasireiškė net defliacija. Spartaus ekonominio augimo laikotarpiu

infliacija šalyje sparčiai augo, pastaruoju metu infliacija vėl didėja. SoDros biudžeto
pajamų augimas sietinas su nominaliu darbo užmokesčiu bei infliacija. Valdžios sekto
riaus skola per pastaruosius septynerius metus stabiliai augo, ypač per pastaruosius
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paskutinius metus, tai kėlė įtampą viešųjų finansų srityje ir inspiravo diskusijas bei
politinius sprendimus dėl socialinio draudimo išlaidų mažinimo.
3.1.1.4. Darbo rinka
Socialinio draudimo sistema privalomai draudžia visus samdomą darbą dirban
čius asmenis. Todėl darbo rinka, jos būklė yra tas veiksnys, kuris yra labai svarbus

SoDros biudžeto pajamoms, nors viešose diskusijose darbo rinkos būklė ir jos reikšmė
socialinio draudimo biudžetui neretai nutylima.

Darbo jėga ir užimtųjų gyventojų skaičius Rusijos krizės laikotarpiu 1999-2001 m.
mažėjo, tuo tarpu bedarbių skaičius atitinkamai augo. 2002 m. nors darbo jėgos skai

čius reikšmingai nesikeitė, užimtųjų ir bedarbių santykis keitėsi teigiama užimtumui
linkme. Užimtumo didėjimas, o nedarbo mažėjimas tęsėsi iki 2008 m. Tuo tarpu darbo

jėgos skaičius pradėjo mažėti jau nuo 2004 m., kai šalis įstojo į ES ir, tikėtina, prasidėjo
darbo jėgos migracija. 2009-2010 m. darbo jėgos skaičius nežymiai padidėjo, tačiau
nedarbas šoktelėjo daugiau nei 2 kartus 2009 m. ir toliau didėjo 2010 m., užimtųjų
skaičius atitinkamai mažėjo šiuo šalies ūkio krizės laikotarpiu. Užimtųjų skaičiaus ma
žėjimas ir bedarbių skaičiaus didėjimas akivaizdžiai mažino įmokų mokėtojų skaičių
bei didino išmokų gavėjų skaičių ir, žinoma, prisidėjo prie argumentacijos vertinant
Socialinio draudimo finansinę būklę.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
—?-Darbo jėga -•- Užimtieji —*-Bedarbiai
3.1.1.4-1 pav. Darbo jėga, užimtieji, bedarbiai (tūkst).
Šaltinis: www.stat.gov.it
Pastaba: Darbo jėgos tyrimas pradėtas vykdyti nuo 1998 m.
Darbo jėgos aktyvumo lygis nuo 1998 m. iki 2001 m. sumažėjo keliais proc, po

to darbo jėgos aktyvumo lygis išliko stabilus iki 2005 m., tada vėl smuko keliais proc.
iki 2008 m., per paskutiniuosius kelerius metus matomas nežymus darbo jėgos akty
vumo lygio padidėjimas. Užimtumo ir nedarbo lygis svyravo labiau kriziniais šalies
ekonomikos laikotarpiais, kurių metu užimtumo lygis mažėdavo, o nedarbo lygis iš
augdavo. Iš esmės užimtumo ir nedarbo lygio rodikliai pastarosios pasaulinės finansų

krizės 2009-2010 m. nesiskiria nuo tų pačių rodiklių po Rusijos krizės 2000-2001 m.
Ir, kaip jau buvo minėta, šių rodiklių svyravimas turėjo reikšmės socialinio draudimo
įmokų mokėtojų bei išmokų gavėjų skaičiui.
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Apibendrinant darbo rinkos kontekstą galima teigti, kad socialinio draudimo sis
tema, būdama glaudžiai susijusi su jos dalyviais, veikė iš esmės mažai kintančios dar
bo jėgos kontekste, tuo tarpu užimtumas ir nedarbas labai svyravo ekonominių krizių
laikotarpiais, o tai neišvengiamai veikė socialinio draudimo sistemos biudžetą.

3.1.1.5. Demografinių ir ekonominių veiksnių poveikis
SoDros biudžeto pajamoms ir išlaidoms
3.1.1.5-1 lentelė. SoDros biudžeto pajamų ir kontekstinių veiksnių tiesinis ryšys
(koreliacijos koeficientas)
Konteksto rodikliai

SoDro< biudMo pajimosSttfettnfc rokimmguras-p

BVP

0,9770,000

Bruto darbo užmokestis

0,9780,000

Realus darbo užmokestis
Minimali mėnesio alga

0,4860,056
0,9450,000

Valdžios sektoriaus skola
Gyventojų skaičius
:.

'

;

.

. -

^,

0,8970,000
^,9270,000

Darbo jėga
0,5940,015
Aktyvumo lygta^v :r •.;:. ;:;.;/;.į;^, ,..'::;•:•'-. 0,5860,017

Pagal P. jarvinen [1999) konteksto analizė reiškia analizuojamo reiškinio supra
timą aplinkoje ir kiek ta aplinka veikia analizuojamą reiškinį. Demografinis, ekonomi
nis, darbo jėgos kontekstai yra parodomi per kiekybinę išraišką turinčius rodiklius,
todėl naudojant istorinius duomenis, galima įvertinti statistiniais metodais minėtų

kontekstų poveikį socialinio draudimo pagrindiniams rodikliams: pajamoms, išlai
doms ir apdraustųjų skaičiui. Statistiniam ryšio įvertinimui pasirenkamas Pearson
koreliacijos koeficientas, parodantis tarp kintamųjų tiesinį ryšį, o, esant tokiam ryšiui,
įvertinti, koks yra ryšio dėsnis, naudojama tiesinė regresija. Gaunami rezultatai yra
skirti labiau pagrįsti intuityvias prielaidas, o ne prognozuoti analizuojamo reiškinio

(socialinio draudimo pajamų, išlaidų, apdraustųjų skaičiaus) pokytį.
Pagal Pearson koreliacijos koeficiento reikšmę galime teigti, kad tarp SoDros
biudžeto pajamų ir BVP egzistuoja stiprus statistiškai reikšmingas ryšys R=0.977.

Taip pat tarp SoDros biudžeto pajamų ir bruto darbo užmokesčio egzistuoja stiprus
statistiškai reikšmingas ryšys. Tarp SoDros biudžeto pajamų ir realaus darbo užmo

kesčio statistiškai reikšmingo ryšio nėra (p=0.056). Statistiškai reikšmingas stiprus
ryšys yra tarp SoDros biudžeto pajamų ir minimalios mėnesio algos. Tarp SoDros
biudžeto pajamų ir gyventojų skaičiaus ryšys neigiamas, tai reiškia, kad per anali

zuojamą 20 m. laikotarpį apdraustųjų skaičius didėjo, nepaisant gyventojų skaičiaus
mažėjimo; tarp SoDros biudžeto ir darbo jėgos bei aktyvumo lygio buvo vidutinio
stiprumo ryšys.
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3.1.1.5-1 pav. SoDros biudžeto pajamų priklausomybė nuo BVP.
Visi kontekstiniai kintamieji, su kuriais susijusios SoDros biudžeto pajamos, su

jungti į tiesinės regresijos modelį kaip nepriklausomi. Tačiau atsiranda multikolinearumo problema, kadangi dauguma šių kintamųjų koreliuoja tarpusavyje: BVP ir bruto
darbo užmokestis - stipri statistiškai reikšminga koreliacija R=0,978; BVP ir minimali
mėnesio alga R=0,945, p-0,00; BVP ir realus darbo užmokestis R=0,554, p- 0,026; BVP
ir valdžios sektoriaus skola R=0,868, p-0,00; BVP ir gyventojų skaičius R= -0.943; BVP
ir darbo jėga R=0,615, p-0,011; BVP ir aktyvumo lygis R=0,607, p-0,013.
3.1.1.5-2 lentelė. SoDros biudžeto išlaidų ir kontekstinių kintamųjų tiesinis ryšys (Pearson
koreliacijos koeficientas)
Konteksto rodikliaiSoOra Nudirto HlaMotSMMMs nlHmlnguniM -p
BVP0,9220,000
Valdžios stMortous skola0,8820,000
Bruto darbo užmokestis0.9520,000
Gyvnto)ų skiltim^,8740,000
Darbo jėga0,5380,032

Todėl šie kintamieji, būdami tarpusavyje susiję, jokio reikšmingo SoDros biudže
to pajamų kitimo neparodo, todėl iš regresijos modelio yra pašalinami, paliekamas tik
BVP kaip reikšmingiausias nepriklausomas kintamasis.
Kadangi Rz=0,954, tai reiškia, kad modelis paaiškina net 95,4 proc. viso SoDros

biudžeto pajamų pokyčio. Paveikslėlyje žemiau užrašyta lygtis parodo tiesinės pri
klausomybės tarp BVP ir SoDros biudžeto pajamų ryšio dėsnį, kuris remiasi analizuo
jamo praėjusio 1995-2010 m. laikotarpio duomenimis.
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3.1.1.5-2 pav. SoDros biudžeto išlaidų priklausomybė nuo BVP.
Kaip jau buvo minėta, kontekstinių veiksnių poveikis vertinamas ir SoDros biu
džeto išlaidoms. Tiesinio ryšio rezultatai, remiantis 1995-2010 m. duomenimis, yra
pateikiami lentelėje žemiau.
Tarp BVP, valdžios sektoriaus skolos, bruto darbo užmokesčio ir SoDros biudžeto
išlaidų egzistuoja stiprus statistiškai reikšmingas ryšys. Tuo tarpu neigiamas stiprus

ryšys egzistuoja tarp gyventojų skaičiaus ir SoDros biudžeto išlaidų. Tai reiškia, kad
gyventojų skaičius mažėjo analizuojamu laikotarpiu, tuo tarpu SoDros biudžeto išlai
dos augo. Darbo jėga vidutiniškai stipriai koreliavo su SoDros biudžeto išlaidomis.

SoDros biudžeto išlaidų tiesinės priklausomybės dėsnis nuo kontekstinių kin
tamųjų buvo tikrinamas analogiška tvarka, t. y. taikant tiesinės regresijos modelį. Į

modelį įtraukiami kaip nepriklausomi kintamieji: gyventojų skaičius, BVP, valdžios
sektoriaus skola, darbo jėga. BVP, valdžios sektoriaus skola, gyventojų skaičius ir

darbo jėga sukelia multikolinearumo problemą, todėl taip pat modelyje yra palieka
ma tik BVP, kadangi pastarasis yra reikšmingesnis: BVP b=0,668, o valdžios sekto
riaus skolos b=0,299 pašalinama. Žemiau paveikslėlyje užrašyta lygtis parodo tiesi
nio ryšio dėsnį, remiantis analizuojamo 1995-2010 m. laikotarpio duomenimis.
Buvo tikrinamas ryšys tarp demografinio ir darbo rinkos konteksto kintamųjų bei
Socialinio draudimo sistemos apdraustųjų skaičiaus. Koreliacijos rezultatai pateikia
mi lentelėje žemiau.
3.1.1.5-3 lentelė. Apdraustųjų SoDroje skaičiaus ir kontekstinių kintamųjų tiesinis ryšys

(koreliacijos koeficientas)
Kont.kuo rodikliaiApdraustųjų SoOroie skaKtaSttdrtnit reikšmingumu-u
Gyventojų skaičius-0,5360,032
Suminis gimstamumo rodiklis:
'{0,942•
0,000

]

Darbo jėga0,4640,071
Užimtieji ' •:>:</-/v^^. .:' "r.
0.477
'%:.;', -:
0.062 :'

į
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Statistiškai reikšmingas stiprus ryšys buvo tarp apdraustųjų SoDroje skaičiaus
ir suminio gimstamumo rodiklio. Galima teigti, kad pastarieji analizuojamu laiko

tarpiu keitėsi labai identiškai. Tarp gyventojų skaičiaus ir apdraustųjų skaičiaus So
Droje buvo neigiamas vidutinio stiprumo ryšys, vadinasi, gyventojų skaičius mažėjo,
tuo tarpu apdraustųjų skaičius augo. Darbo jėgos ir užimtųjų skaičiaus rodikliai su
apdraustųjų SoDroje skaičiumi statistiškai reikšmingo ryšio analizuojamuoju laiko
tarpiu neturėjo. Tai galima paaiškinti instituciniais pokyčiais SoDros sistemoje ir ap
draustųjų rato plėtra savarankiškai dirbančiais, dirbančiais pagal autorines sutartis
ir kitais asmenimis.

Siekiant įvertinti demografinio konteksto reikšmę j tiesinės regresijos modelį kaip
nepriklausomi kintamieji buvo įtraukti gyventojų skaičius, darbo jėga, suminis gims
tamumo rodiklis ir gyventojų aktyvumo lygis. Tačiau dėl kintamųjų multikolinearumo
iš modelio pašalinami darbo jėgos, aktyvumo lygio rodikliai. Gaunamas tiesinio ryšio
dėsnis tarp apdraustųjų skaičiaus SoDroje ir gyventojų skaičiaus bei suminio gimsta
mumo rodiklio. Apdraustųjų SoDroje skaičius = 2999,264 -0,8* „Gyventojų skaičius" +
8,08,476* „Suminis gimstamumo rodiklis" R=0,933.
Apibendrinant socialinio draudimo demografinio ir ekonominio konteksto raidą

galima teigti, kad nepaisant neigiamų demografinių tendencijų (mažėjančio šalies gy
ventojų skaičiaus, sumažėjusio gimstamumo, emigracijos, visuomenės senėjimo), gy
ventojų amžiaus struktūra nuo 1990 m. iki 2011 m. išliko pakankamai stabili, kalbant

apie darbingo amžiaus gyventojų dalį bendroje populiacijoje. Pagyvenusių žmonių
dalies augimo pasekmės socialinio draudimo sistemai buvo neutralizuotos pensinio
amžiaus vėlinimo dėka.
1990-2011 m. bruto realus darbo užmokestis ir minimali mėnesio alga iš esmės

keitėsi pagal BVP pokyčius arba atitinkamai pagal šalies ekonomikos situaciją. Po eko
nominių krizių šalyje buvo maža infliacija ar pasireiškė net defliacija. Spartaus ekono
minio augimo laikotarpiu infliacija šalyje sparčiai augo, pastaruoju metu infliacija vėl
didėja. SoDros biudžeto pajamų augimas sietinas su nominaliu darbo užmokesčiu bei
infliacija. Valdžios sektoriaus skola per pastaruosius septynerius metus stabiliai augo,
ypatingai per pastaruosius paskutinius metus, tai kėlė įtampą viešųjų finansų srityje
ir inspiravo diskusijas bei politinius sprendimus dėl socialinio draudimo išlaidų ma
žinimo.

Socialinio draudimo sistema, būdama glaudžiai susijusi su jos dalyvių skaičiumi,
veikė iš esmės mažai kintančio darbo jėgos skaičiaus kontekste, tuo tarpu užimtumas
ir nedarbas labai svyravo ekonominių krizių laikotarpiais, o tai neišvengiamai veikė
socialinio draudimo sistemos biudžetą.
Tiesinė demografinio, ekonominio ar darbo jėgos kontekstų priklausomybė nuo
SoDros sistemos rodiklių rodo, jog priklausomai nuo situacijos kiekviename iš minėtų
kontekstų atskirai ar juose bendrai, nes jie tarpusavyje yra taip pat susiję, formuoja
mos pačios SoDros svarbiausi rodikliai: pajamos, išlaidos, apdraustųjų skaičius. Todėl
problemų sprendimai kontekstuose neabejotinai spręstų SoDros problemas be dides
nių institucinių korekcijų.
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3.1.2. Politinis kontekstas
Politinis kontekstas tiesiogiai per teisinę bazę formuoja socialinio draudimo sis
temos veiklą. Gerovės valstybių tyrimuose politinis veiksnys turi turtingą intelekti
nę tradiciją. Politinio veiksnio pagrindu gerovės valstybes klasifikavo R. M. Titmuss

(1974^; G. Esping-Andersen (1990); E. Overbye (1998); M. A. Kleinman (2000) ir
kt. E. Overbye (1998) pagal politinio elito ideologinius skirtumus analizavo Skan
dinavijos šalių pensijų sistemų susikūrimą ir jų raidą. Pasitelkdamas minėtų šalių
vyriausybių ideologinę kryptį, rinkėjų nuomones jis analizuoja ir pensijų politikos
pakeitimus (Overbye, 1998).
Politinis kontekstas šiame skyriuje, naudojantis E. Overbye (1998) metodologija,
analizuojamas apžvelgiant Seimo rinkimų po Lietuvos nepriklausomybės rezultatus,

dėl jų susiformavusias politines jėgas pagal ideologiją, suformuotą atitinkamų laiko
tarpių Vyriausybių programų nuostatomis apie socialinio draudimo sistemą. Skyriaus
struktūra atitinka Seimo rinkimų datas.

1992 m.
Pirmieji Seimo rinkimai Įvyko 1992 m., juose balsavo 75,25 proc. rinkėjų, pirmieji
rinkimai vyko dviem turais. Po jų vietos Seime buvo paskirstytos taip: LDDP - 76 man
datai, Tėvynės santara (Sąjūdis, )S) - 49 mandatai, socialdemokratai, Lietuvos lenkų
sąjunga, kiti - 16 vietų. Po rinkimų Seime susiformavo šios frakcijos ir grupės:
3.1.2-1 lentelė. 1992 m. Seimo rinkimų rezultatai
Prti)Baltų dis proc nuo visų bduvMlųlų
LDDP42.58
LPSkoaNc^a/TS(lK)20,5
LKDPkoalicija/LKDP12.2
LSDP/SocakJemokratmėkoafciii5,48
LCJ/LCS2,44

NS (SL)
Šaltinis: Krupavičius. A., Lukošaitis, A. (2004). Lietuvos politinė sistema: sąranga ir raida. Poligrafija ir
informatika.

Ideologinis politinių partijų pasiskirstymas šiuo laikotarpiu vertinamas kaip
ekskomunistinis-antikomunistinis (Ramonaitė, 2007). A. Ramonaitės požiūriu, iki
2000 m. Lietuvoje susiformavo gana aiški dvipolė partijų sistema su dviem vyraujan
čiomis partijomis - LDDP kairiajame sparne irTS (LK) - dešiniajame. Dešiniajame po

liuje taip pat įsitvirtino mažesnė Lietuvos krikščionių demokratų partija, kuri neretai
buvo laikoma Tėvynės Sąjungos satelite. Tuo tarpu Lietuvos socialdemokratų partija
buvo laikoma centristine.
LDDP elektoratas iki 1996 m. buvo daugiausia kaimo gyventojai, dažniau turintys
vidurinį išsilavinimą, vidutinio amžiaus arba vyresni nei 60 m.

1992 m. LDDP sudarė B. Lubio Vyriausybę. Galima teigti, kad iki kitų Seimo rinki
mų 1996 m. Vyriausybės buvo valdomos kairiosios politinės jėgos.
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Vyriausybės programa Seime patvirtinta ir Vyriausybė gavo įgaliojimus veik
ti 1992 m. gruodžio 17 d. Buvo patvirtintas Ekonominės politikos memorandumas

(1992). Šio dokumento 52 skirsnis yra skirtas socialinės apsaugos sistemai. 53 šio
dokumento skirsnyje numatoma, kad „pertvarkydama socialinės apsaugos sistemos
struktūrą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė ketina naudotis Pasaulio banko, Tarptau

tinio valiutos fondo ir kitų tarptautinių organizacijų technine parama bei konsultaci
jomis dėl socialinių lengvatų ir to, kokiu laipsniu šių lengvatų lygis turėtų būti indek
suojamas atlyginimų bei kainų lygių atžvilgiu. Kad išlaidos atitiktų biudžeto išteklius,
iki 1992 m. lapkričio 1 d. prireikus bus parengtos šios priemonės: 1) supaprastinta
(galbūt vienodų lygių) bedarbystės pašalpų sistema kartu su atitinkamai modifikuotu
išskyrimo kriterijumi; 2) supaprastinta vienodų lygių pensijų struktūra. Be to, Lietu
vos Respublikos Vyriausybė ketina iki 1993 m. nustatyti bendruosius prioritetus ir

parengti vidutinės trukmės laikotarpiui skirtą socialinės apsaugos sistemos bei jos
finansavimo planą (pensijos, pašalpos bedarbiams, parama šeimoms, pašalpos laikino
nedarbingumo atveju, socialinė parama), į tai būtinai įtraukiant išsamų pensijų re

formos planą, pagrįstą išsamiu privačių pensijų įsteigimo galimybių ir alternatyvių
galimybių įvertinimu, kartu priimant atitinkamus įstatymų aktus bei numatant finan
savimą" (Ekonominės politikos memorandumas, 1992).
Kaip matome, po pirmųjų Seimo rinkimų suformuota Vyriausybė ekonominės po
litikos rėmuose pirmiausia siekė subalansuoti ir socialinės apsaugos biudžetą. Kita

vertus, galima pastebėti, kad šios vyriausybės programoje išsiskiria dvi socialinio
draudimo sritys: nedarbo pašalpos, kurių sistemą buvo numatyta supaprastinti, ir
pensijos, kurių sistemą buvo numatyta reformuoti, analizuojant privačių pensijų įstei
gimo alternatyvas.

1994 m. kairiosios politinės jėgos su LDDP priešakyje suformavo A. Šleževičiaus
vadovaujamą Vyriausybę. 1994 m. liepos 12 d. LR Seimo nutarimu Nr. 1-534 patvirtin
ta Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa. Šios programos 4 skyrius buvo skirtas
socialinei politikai. Šiame skyriuje buvo numatyta, kad „tęsdama socialinio draudimo
sistemos reformą. Vyriausybė numato:

Pertvarkyti Lietuvos gyventojų pensinį aprūpinimą pagal nuostatas, išdės
tytas Lietuvos Respublikos Seimui pateiktuose Valstybinio socialinio draudimo

pensijų, Valstybinių pensijų ir kituose pensinio aprūpinimo įstatymų projektuose.
Juose numatoma įtvirtinti pensijos dydžio priklausomybę nuo draudimo stažo ir
draudžiamųjų pajamų, laipsniškai ilginti išėjimo į pensiją amžių, taip pat įtraukti
lygiomis teisėmis į privalomojo valstybinio socialinio draudimo pensijų sistemą
visus samdomą ar savarankišką darbą dirbančius asmenis, policininkus bei likti
nės tarnybos karius.

•Parengti draudimo nuo profesinių ligų ir nelaimingų atsitikimų gamyboje įsta
tymų projektus.

•Parengti įstatymų aktus, įgalinančius asmenis ir įmones organizuoti papildo
mą pensijų draudimą.
•Decentralizuoti dabartinę privalomojo valstybinio socialinio draudimo siste
mą, palaipsniui pereinant prie valstybinio socialinio pensijų draudimo, sveika-
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tos draudimo, draudimo nuo nedarbo, nuo ligų bei nelaimingų atsitikimų ir jų
finansavimo iš savarankiškų draudimo fondų.
•Įtvirtinti alternatyvias socialinio draudimo formas ir institucijas, tarp jų ir ne
valstybines.
•Likviduoti socialiai nepagrįstas pensinio aprūpinimo disproporcijas." (Lietu
vos Respublikos Vyriausybės programa, 1994).

A. Šleževičiaus Vyriausybė jau daugiau dėmesio skyrė socialinio draudimo sis
temai. Reikia pastebėti, kad ši Vyriausybė didesnį dėmesį skyrė sistemos aprėpčiai
bei akcentavo didesnę socialinę aprūpinimo lygybę. Taip pat ši Vyriausybė numatė
organizuoti profesinių ligų ir nelaimingų atsitikimų draudimą, decentralizuoti so
cialinio draudimo sistemą pagal atskiras jos rūšis. Visi šie veiksmai iš esmės atitinka

valdančiųjų kairiąją ideologiją. Kita vertus, A. Šleževičiaus Vyriausybė taip pat nuo
sekliai laikėsi B. Lubio Vyriausybės nuostatos, kad reikia įsteigti papildomą pensijų
draudimą.

Šiuo laikotarpiu buvo priimta keletas svarbių teisės aktų: LR Valstybinių sociali
nio draudimo pensijų įstatymas, 1994 m.; LR valstybinių pensijų įstatymas, 1994 m.;
LR mokslininkų valstybinių pensijų laikinasis įstatymas, 1994 m.
1996 m.
Kiti rinkimai vyko 1996 m. Per šiuos rinkimus balsavo 52,92 proc. rinkėjų.
Kaip matome, 1996 m. Seimo rinkimuose LDDP arba ekskomunizmo blokas pra

laimėjo. Pasak A. Ramonaitės (2007), po šių rinkimų LPS koalicijai opoziciją sudarė
LDDP, LSDP ir LCS. Jos požiūriu, po šių rinkimų į komunistinė-antikomunistinė konf
liktinę ašį įsijungė ekonominė sritis.
Taigi, nepaisant LDDP pralaimėjimo, Vyriausybės vadovu numatytas M. Stankevi
čius, priklausęs LDDP.
3.1.2-2 lentelė. 1996 m. Seimo rinkimų rezultatai
PartijaBilsųdalts proc. nuo visų balsavu!lų|ų
LDDP9,51
LPSkoaBc^a/TSIlK)
'
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NS (SL)
Šaltinis: Krupavičius, A, Lukošaitis, A. (2004). Lietuvos politinė sistema: sqranga ir raida. Poligrafija ir
informatika.

Vyriausybės programa Seime patvirtinta ir Vyriausybė gavo įgaliojimus veikti
1996 m. kovo 19 d. LR Seimo nutarimu Nr. I-1242.
Šios programos 3 skyrius yra skiriamas socialinės apsaugos ir sveikatos politikai,
o 3.1 - darbo ir socialinės apsaugos politikai. Šiame skyriuje teigiama, kad „visų pirma
bus siekiama, kad geriau būtų tvarkomas valstybinio socialinio draudimo fondo biu-
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džetas, laiku skiriamos valstybės biudžeto lėšos valstybinėms pensijoms mokėti, geri
namas darbas su draudėjais, didėtų žmonių suinteresuotumas draustis (būti apdraus
tiems). Toliau bus įgyvendinamos priemonės esamai valstybinio socialinio draudimo
sistemai decentralizuoti, palaipsniui sukuriant savarankiškus valstybinio socialinio
pensijų draudimo, sveikatos draudimo, draudimo nuo nedarbo, nuo ligų ir nelaimingų
atsitikimų finansavimo fondus. Toliau vykdydama valstybinio socialinio draudimo sis
temos reformą, Vyriausybė numato:

Siekdama įtvirtinti valstybinio socialinio draudimo įmokų ir išmokų stabilumo
garantijas, parengti, Įvertinti ir pateikti Seimui [diskusijai] studiją dėl valstybinio so
cialinio draudimo perspektyvų;
Plėtoti ir stiprinti valstybinio socialinio draudimo sistemą ir didinti jos savaran

kiškumą kaip pagrindinį pensinio aprūpinimo garantą;
Sukurti palankesnes valstybinio socialinio draudimo sąlygas ūkininkams ir sava

rankiškai dirbantiems asmenims, plėtoti profesinį pensinį socialinį draudimą;
Parengti Nevalstybinių pensijų fondų įstatymo projektą ir pateikti Seimui." (Lie
tuvos Respublikos septintosios Vyriausybės programa, 1996).
Galima pastebėti tolimesnį M. Stankevičiaus Vyriausybės siekį subalansuoti so
cialinio draudimo biudžetą, decentralizuoti, įsteigti nevalstybinių pensijų sistemą.

Kita vertus, ši Vyriausybė taip pat numatė didinti aprėptį, įtraukdama ūkininkus ir
savarankiškai dirbančius asmenis. Įdomu tai, kad ši vyriausybė pirmą kartą numatė

profesinį pensinį draudimą bei atkreipė dėmesį į socialinio draudimo stiprinimą bei
jo pirmaeilę svarbą pensinio aprūpinimo sistemoje.

Kairiųjų politinių jėgų valdomą vyriausybę tais pačiais metais pakeitė vadinamų
antikomunistinių arba dešiniųjų vyriausybė. Aštuntoji Vyriausybė buvo sudaryta iš TS
(LK), LKDP, LCS. jos vadovu buvo G. Vagnorius (Krupavičius, Lukošaitis, 2004).
Aštuntosios Vyriausybės programa buvo patvirtinta 1996 m. gruodžio 10 d. LR
Seimo nutarimu Nr. VIII-28. Šioje programoje Vyriausybė numatė: „Stiprinti valsty
binio socialinio draudimo sistemą - didinti gyventojų asmeninę atsakomybę ir su

interesuotumą; įkurti ir plėtoti papildomą nevalstybinį socialinį draudimą - taikyti
alternatyvias socialinio draudimo formas ir steigti atitinkamas institucijas; finan
suoti privalomojo valstybinio socialinio draudimo sistemos pensijų, nedarbo, svei
katos, nelaimingų atsitikimų darbe draudimo rūšis iš savarankiškų draudimo fon
dų; sukurti palankesnes sąlygas draustis ūkininkams ir savarankiškai dirbantiems
asmenims" (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-2000 metų veiklos programa,

1996).
G. Vagnoriaus programoje galima pastebėti ryškų socialinio draudimo srities

posūkį į laisvą rinką, o tai iš esmės atitiko dešiniųjų politinių jėgų ideologiją. Galima
pastebėti asmeninės atsakomybės pabrėžtinumą, tolimesnį nevalstybinio socialinio
draudimo įkūrimo akcentą, bei aprėpties plėtrą įtraukiant ūkininkus ir savarankiškai
dirbančius asmenis, savarankiško draudimosi būtinybę.
Kalbant apie dešiniosios Vyriausybės veiksmus socialinio draudimo srityje, reikė

tų paminėti ir kas yra jų rinkėjai. Pasak A. Ramonaitės (2007), TS (LK) rinkėjai yra vi
durinės ir aukštesniosios klasės atstovai: specialistai, pensininkai ir tarnautojai, visai
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nėra bedarbių, mažai rinkėjų tarp darbininkų ir studentų. Panašu, kad G. Vagnoriaus

Vyriausybė politiką socialinio draudimo srityje orientavo į aukštesniosios klasės at
stovus, numatydama plėsti alternatyvias draudimo formas didesnes pajamas gaunan
tiems asmenims.

G. Vagnoriaus dešiniąją Vyriausybę po trejų metų pakeitė taip pat dešiniųjų jėgų
valdoma vyriausybė.

Devintąją Vyriausybę formavo TS (LK), LKDP, LCS su R.Paksu priešakyje. Devinto
sios Vyriausybės programa buvo patvirtinta 1999 m. birželio 10 d. Šioje programoje
socialinio draudimo srityje numatoma: „Stiprinti valstybinio socialinio draudimo sis

temą, didinant gyventojų asmeninę atsakomybę ir suinteresuotumą; įsteigti ir plėtoti
papildomą nevalstybinį socialinį draudimą - steigti ir įtvirtinti alternatyvias socialinio
draudimo formas bei institucijas; sudaryti palankesnes sąlygas draustis ūkininkams ir
savarankiškai dirbantiems asmenims, taip pat asmenims, gaunantiems pagrindines

pajamas iš nekilnojamojo turto ar investuoto kapitalo" (Lietuvos Respublikos Vyriau
sybės 1999-2000 metų veiklos programa, 1999).
R. Pakso Vyriausybės programa išlaikė G. Vagnoriaus Vyriausybės programos so

cialinio draudimo srities tęstinumą, tačiau numatė aprėpties plėtrą gaunantiems paja
mas iš nekilnojamojo turto bei investuoto kapitalo.
1996-2000 m. laikotarpiu buvo priimti šie teisės aktai: LR sveikatos draudimo

įstatymas, 1996 m.; LR nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio drau
dimo įstatymas, 1999 m.; LR pensijų fondų įstatymas, 1999 m. Nuo 1996 m. valstybės
lėšomis pradėtos drausti motinos, auginančios vaikus nuo 1 iki 3 metų, ir būtinosios

tarnybos kariai; išplėsta savarankiškai dirbančių asmenų aprėptis, įtraukiant advo
katus, notarus, pagal patentus dirbančius, komanditinių ūkinių bendrijų narius, pusę

metų buvo draudžiami pajamas iš vertybinių popierių gaunantys asmenys.
2000 m.
Tretieji Seimo rinkimai vyko 2000 m. Rinkimuose dalyvavo 58,63 proc. rinkėjų.
Šiuos Seimo rinkimus laimėjo A. Brazausko socialdemokratinė koalicija, kuri gavo

28 mandatus, Lietuvos liberalų sąjunga 15, Naujoji Sąjunga (socialliberalai] 17, Tė
vynės Sąjunga (Lietuvos konservatoriai) 7 mandatus ir 1.1. (Lietuvos Respublikos Vy
riausiosios rinkimų komisijos 2000 m. spalio 15 d. sprendimas Nr. 303, 2000).
Pasak A. Ramonaitės (2007), 2000 m. rinkimuose dalyvavusią A. Brazausko soci

aldemokratinę koaliciją, kurią sudarė LDDP, LSDP ir kelių smulkesnių partijų atstovai,
parėmė daugiausia kaimo gyventojai, bedarbiai ir kvalifikuoti darbininkai - dažniau
siai vidutinio amžiaus žmonės. A. Ramonaitės (2007) teigimu, LSDP buvo populiari
tarp įvairaus socialinio statuso žmonių. Jos nuomone, ši partija pasitraukė iš pirminių

savo pozicijų ir paliko tuščią nišą lietuviškoje kairėje.
Kaip teigė A. Krupavičius, A. Lukošaitis (2004), 2000 m. Seimo rinkimų rezultatai

įtvirtino koalicinę politiką, kuri mažino stabilumą ir didino mažųjų partijų įtaką. Par
tinėje sistemoje dominuojantį dviejų partijų bloką pakeitė „trečiųjų" partijų iškilimas.
A. Krupavičiaus, A. Lukošaičio (2004) teigimu, buvo sudaryta valdančioji koalicija iš
LLS, NS (SL), LCS ir MKDS. Anot A. Ramonaitės (2007), 2000 m. rinkimuose daugiau-
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sia vietų po A. Brazausko socialdemokratinės koalicijos laimėjusi Liberalų sąjunga
pakeitė nusistovėjusią Lietuvos partinės sistemos konfigūraciją, sudarydama trečiąjį
polių - proliberalų, bet neutralų ekskomunizmo-antikomunizmo dimensijos atžvilgiu.
NS (SL) pagal savo programą buvo artima A. Brazausko koalicijai, teigia A. Ramonaitė

(2007). Jos požiūriu, liberalų įsitvirtinimas politiniame lauke leido manyti, kad Lie
tuvoje pamažu įsigali socialinė-ekonominė valstybės intervencionizmo - laisvosios
rinkos takoskyra, nors skirtingų nuomonių apie šios takoskyros įsitvirtinimą tarp po

litikos analitikų taip pat buvo.
3.1.2-3 lentelė. 2000 m. Seimo rinkimų rezultatai
PartijaBalni daHi proc. nuo Vitų baltavus^
LDDP
LPSItralicija/TS(LK)8,62
LKDP koalicija/LKDP3,07
LSDP/SociakJemokratmS koalicija31,06
LCJ/LCS2,86
LLS17,25

.
-...-.

NS(SL)19,64
Šaltinis: Krupavičius. A, Lukošaitis, A (2004). Lietuvos politinė sistema: sąranga ir raida. Poligrafija ir
informatika.

Taigi, liberalai arba LLS su NS (SL), LCS suformavo vienuoliktąją Vyriausybę, ku
rios vadovu tapo R. Paksas. LLS rinkėjai daugiausia tarnautojai, vadovai, aukštos kvali

fikacijos specialistai ir studentai. Tuo tarpu NS (SL) didelė dalis rinkėjų gyveno kaime
arba mažesniuose miesteliuose, buvo aukštesnio išsilavinimo, tai daugiausia paslaugų
srities tarnautojai.
Vienuoliktosios Vyriausybės programa buvo patvirtinta 2000 m. lapkričio 9 d.
LR Seimo nutarimu Nr. IX-20. Šioje programoje socialinio draudimo ir pensijų srityje
buvo numatyta: „nedelsiant pradėti socialinio draudimo pensijų reformą - palaipsniui

pereiti prie daugiapakopės pensijų sistemos, jvedant privalomąjį kaupiamąjį draudi
mą ir sukuriant papildomo nevalstybinio socialinio draudimo sistemą, užtikrinant,

kad vykstant reformai nesumažės dabartinių socialinio draudimo pensijų dydis;
Siekti, kad būtų sujungti Valstybinio socialinio draudimo fondo ir valstybės biu
džetai;
Socialinio draudimo reformą, pradedant jos parengiamuoju etapu, vykdyti priva

tizavimo lėšų ir valstybės biudžeto pagrindu;
Sumažinti Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto deficitą;
Pertvarkyti nedraudiminių pensijų skyrimą;
Toliau palaipsniui didinti pensinį amžių, kartu užtikrinti išankstinio išėjimo į pen
siją galimybę;
Užtikrinti, kad nesumažėtų pensijų perkamoji galia, tuo tikslu, atsižvelgiant Į fi
nansines galimybes, indeksuoti pensijas ne žemiau negu pagal kainų indeksą, suda

rytą pagal minimalaus vartojimo prekių ir paslaugų krepšelį." (Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2000-2004 metų programa, 2000).
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Liberalų Vyriausybė pagal savo ideologiją pirmuoju uždaviniu numatė kaupia
mosios pensijų sistemos jvedimą. Kita vertus, socialinio draudimo biudžeto suba
lansavimas buvo tęstinis, kaip ir kitų vyriausybių, uždavinys. Naujas momentas,
kurj ši Vyriausybė užsibrėžia, yra socialinio draudimo administravimo sistemos
pertvarka, sujungiant socialinio draudimo ir valstybės biudžetus. Galima teigti,

kad liberalų Vyriausybės dėmesio centre socialinio draudimo srityje buvo pensijų
draudimas.
Kadangi Vyriausybė buvo formuojama koaliciniu pagrindu, tai, kaip teigė A. Kru

pavičius, A. Lukošaitis (2004), nebuvo vertybiniu (programiniu) pagrindu sudaryta
koalicija, todėl ji netrukus ėmė braškėti, LLS ir NS (SL) nesuderinus pozicijų reformų
ir privatizavimo klausimais, todėl koalicija žlugo ir Seime įvyko politinių jėgų persigrupavimas.

Dvyliktąją Vyriausybę formavo LSDP ir NS (SL) su A. Brazausku priešakyje. Kaip
jau buvo minėta, buvo artimos šių partijų programinės nuostatos.

Dvyliktosios Vyriausybės programa buvo patvirtinta 2001 liepos 12 d. Šioje pro
gramoje buvo numatoma: „Užtikrinti socialines garantijas, išsaugant savarankišką Vals

tybinio socialinio draudimo sistemą, derinant perskirstomąją ir kaupiamąją pensijų
sistemas. Siekti artimiausiu metu subalansuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo

biudžetą, padengiant jo deficitą iš valstybės biudžeto ar Privatizavimo fondo lėšų. Su
griežtinti finansinę biudžeto planavimo ir vykdymo discipliną, pagerinti socialinio drau
dimo sistemos administravimą, atsisakyti vykdyti socialiniam draudimui nebūdingas

funkcijas. Plėsti socialinio draudimo įmokų mokėtojų ratą. Užtikrinti, kad nemažėtų
pensijų perkamoji galia net nedidelės infliacijos sąlygomis. Šiam tikslui bus išnagrinė
ta galimybė jas indeksuoti pagal pensininkų būtinųjų prekių ir paslaugų krepšelio kai
nos augimą. Reformuoti pensijų sistemą taip, kad ateityje kartu su valstybiniu sociali

niu draudimu veiktų ir privatūs kaupiamieji pensijų fondai, sudarant palankias sąlygas
jiems steigtis. Pensijų sistemos reformą vykdyti privatizavimo bei valstybės biudžeto
lėšomis. Vykdant reformą, besąlygiškai išlaikyti valstybės garantijas apdraustiesiems
gauti įstatymų nustatytas pensijas iš valstybinio socialinio draudimo sistemos. Garan
tuoti įgytas apdraustųjų ir pensininkų teises. Reformuoti draudimą nuo nedarbo, su
formuojant finansiškai stabilią ir patikimą sistemą, užtikrinančią apdraustiesiems šia
draudimo rūšimi asmenims pakankamas gyvenimui pajamas netekus darbo ir aktyviai

ieškant naujo įdarbinimo. Sudaryti palankesnes sąlygas ilgalaikių bedarbių socialinei
apsaugai bei priešpensinio amžiaus bedarbių rėmimui. Peržiūrėti valstybinių pensijų
sistemą, atsisakant nepagrįstų privilegijų ir socialinį teisingumą pažeidžiančių išmokų."
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-2004 metų programa, 2001).
Nors LSDP ir deklaravo esanti kairiųjų politinių pažiūrų, vis dėlto, anot Morke-

vičiaus (2005, cit. pagal Ramonaitę (2007), šios partijos narių pozicijos arba nenuo
seklios (tuo pačiu metu akcentuojamos ir laisvosios rinkos, ir socialinės apsaugos bei

socialinės lygybės vertybės), arba jų pasisakymuose išvis neatsispindi joks bendras
partinis požiūris.

Taigi, A. Brazausko Vyriausybė socialinio draudimo atžvilgiu numatė išsaugo
ti socialinio draudimo sistemą bei įkurti kaupiamąją, ir šios nuostatos nelabai kuo
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skyrėsi nuo ankstesnių vyriausybių uždavinių. Kartojasi tie patys uždaviniai: suba
lansuoti biudžetą, plėsti įmokų mokėtojų aprėptį, naudoti Privatizavimo fondo lėšas
pensijų reformai. Ši Vyriausybė didesnį dėmesį skyrė nedarbo socialinio draudimo
rūšiai, siekiant didesnio kompensuojamųjų pajamų adekvatumo. Kairiąsias šios

Vyriausybės pažiūras atspindėtų paskutinioji nuostata socialinio draudimo srityje:
tai privilegijų atsisakymas ir didesnis socialinis teisingumas pensijų srityje (nors
ir nėra aišku, koks socialinis teisingumas). Kita vertus, didžioji dauguma šios Vy

riausybės programos rodė liberalų ir konservatorių politikos tęstinumą socialinio
draudimo srityje.
2000-2004 m. laikotarpiu buvo priimta nemažai socialiniam draudimui svarbių
teisės aktų: LR ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas, 2000 m.; LR teisė
jų valstybinių pensijų įstatymas, 2002 m.; LR pensijų sistemos reformos įstatymas,

2002 m.; LR pensijų fondų įstatymo pakeitimo įstatymas, 2003 m.; LR pensijų kaupimo
įstatymas, 2003 m.; LR nedarbo socialinio draudimo įstatymas, 2004 m. Nuo 2000 m.

iki 34 proc. buvo padidintas socialinio draudimo įmokų tarifas (buvo 31 proc). Buvo
išplėstas nuolatinės tarnybos karių, dvasininkų bei slaugančiųjų neįgalų šeimos narį
draudimas valstybės lėšomis; numatyti draudimo stažo reikalavimai ligos ir motinys

tės pašalpai gauti; pailgintas ligos pašalpos mokėjimo laikotarpis; numatytas moti
nystės pašalpos mokėjimas dėl įmonės likvidavimo ar bankroto atleistoms moterims
bei įvaikinusiems asmenims; padidintos savarankiškai dirbančių asmenų socialinės
garantijos.

2004 m.
2004 m. spalio 10 d. vykusiuose LR Seimo rinkimuose balsavo 40,26 proc. rinkėjų.

Pasak A. Ramonaitės (2007), naujųjų partijų, ypač Darbo partijos atėjimas į po
litinę areną 2004 m. neleidžia kalbėti apie ryškėjančią socialinę-ekonominę skirtį.
Pagal ją, Darbo partijos pozicijos reguliuojamos rinkos ir liberalizmo skalėje gana
dviprasmės: tuo pačiu metu pasisakoma ir už „socialiai orientuotą rinkos ekono
miką", ir už konkurencingumo skatinimą, mokesčių mažinimą ir pan. Valstiečių ir

Naujosios demokratijos sąjunga labiausiai orientuojasi į žemės ūkį bei smulkųjį ir
vidutinį verslą, kartu akcentuodama ir visų gerovę. A. Ramonaitės (2007) teigimu,

R. Pakso koalicija 2004 m. rinkimų programoje ekonominei politikai apskritai skyrė
gana nedaug dėmesio.
A. Ramonaitės (2007) nuomone, visoms naujoms partijoms, kurios atėjo į
2004 m. rinkimus, yra būdingas vengimas identifikuotis kairės-dešinės skalėje ir
oponavimas tradicinėms partijoms. Anksčiau vyravusią kairės-dešinės takoskyrą

Lietuvos politikoje ėmė nustelbti vadinamoji tradicinių ir populistinių partijų skir
tis. Tokiu būdu Lietuvos partinėje sistemoje atsirado seno ir naujo priešprieša.

Tačiau ši priešprieša nėra politinė takoskyra. Pasak A. Ramonaitės (2007), tai tėra
trumpalaikės rinkiminės strategijos ginklas, kuris partijai patekus į valdžią greitai
tampa nenaudingas. Taigi, naujos politinės partijos skiriasi savo politinio veikimo
stiliumi, tačiau jų programinės nuostatos neleidžia kalbėti apie naujų politinių ta

koskyrų Lietuvoje iškilimą.
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Buvo suformuota A. Brazausko socialdemokratinės koalicijos su A. Brazausku

priešakyje tryliktoji Vyriausybė.
3.1.2-4 lentelė. 2004 m. Seimo rinkimų rezultatai
PartijaBaltų dalltproc. nuo vi*(lMl5tvusli|)ų>
Tėvynės Sąjunga (Lietuvos konservatoriai)14,8
-Ijetuvos demok^^tinė dartio pari^ą•• •
Lietuvos socialdemokratų partija20.7
Naui<*Sąjunga(soaalfteralai)'-A-. .::Lietuvos krikščionių demokratų partija1,4
lietums centro sąjunga...-..^' „•
L^tuvos liberalų sąjunga
Lietuvos valstiečių parrjja
Naujoji demokratija (Moterų partija)•/
Lietuvos lenkų nnkimų akcija.:.

33:

Darbo partija28,4
IJberatų demokratų partija'•*-"11,4*
Šaltinis: Ramonaitė A. Posovietinės Lietuvos politinė anatomija. Versus Attreus, 2007.

Tryliktoji Vyriausybė gavo įgaliojimus veikti 2004 m. gruodžio 14 d. Šios Vy
riausybės programoje socialinio draudimo sritis buvo įtraukta į 8 programos skirsnį
„Darbas, šeima, socialinė apsauga". Taigi, šiame skirsnyje buvo numatyta: „Tobulin

ti valstybinę socialinio draudimo sistemą, didinti jos aprėptį; Modernizuoti pensijų
sistemą, pasiekti didesnio jos skaidrumo, išmokų pagrįstumo ir finansinio stabilumo;

Didinti socialinio draudimo senatvės ir invalidumo pensijas, kad imtų stabiliai didė
ti pensininkų perkamoji galia. Pasiekti, kad kasmet nuosekliai didinama vidutinė se
natvės pensija 2008 m. būtų ne mažesnė kaip 650 Lt per mėn . Užtikrinti sėkmingą ir
finansiškai stabilų kaupiamosios pensijų sistemos funkcionavimą racionaliai derinant
dabartinių ir būsimųjų pensininkų interesus. Sudaryti sąlygas plėtoti savanoriškąjį
pensijų ir kaupiamąjį gyvybės draudimą." (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 20042008 metų programa, 2004].

Jau tryliktosios Vyriausybės programoje galima pastebėti, kad socialinio draudi
mo srityje akcentuojami tie patys finansinio stabilumo, aprėpties didinimo, kaupia
mosios pensijų sistemos įtvirtinimo ir savanoriško pensijų draudimo uždaviniai. Kas

naujo šios Vyriausybės programoje? Tai išmokų didinimo uždavinys bei jų skaidrumo,
pagrįstumo klausimai.

Vadinamosios kairiosios politinės jėgos su G. Kirkilu priešakyje 2006 m. perėmė
Vyriausybės valdymą.
Keturioliktoji Vyriausybė patvirtinta ir gavo įgaliojimus veikti 2006 m. liepos
18 d. Šios vyriausybės programoje socialinis draudimas buvo įtrauktas į skirsnį
„Darbo, socialinės apsaugos ir šeimos politika". Šiame skirsnyje buvo numatyta:
„Tobulinti valstybinę socialinio draudimo sistemą, didinti jos aprėptį. Pasiekti, kad
nuosekliai didinama vidutinė senatvės pensija 2008 m. būtų ne mažesnė kaip 650 Lt
per mėn. Tobulinti valstybinių pensijų sistemą, peržiūrėti ir optimizuoti valstybinių

pensijų skyrimo kriterijus; Užtikrinti sėkmingą ir finansiškai stabilų kaupiamosios
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pensijų sistemos funkcionavimą racionaliai derinant dabartinių ir busimųjų pensi
ninkų interesus. Sudaryti palankias mokestines lengvatas savanoriškajam pensijų ir
kaupiamajam gyvybės draudimui plėtoti. Įgyvendinti darbo užmokesčio ir socialinių
išmokų indeksavimo mechanizmą, apsaugantį žmonių pajamas nuo infliacijos." [Ke
turioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-2008 m. programa, 2006].
G. Kirkilo Vyriausybė naujų uždavinių socialinio draudimo srityje nenumatė. Gal
tik įtvirtino mokesčių lengvatas kaupiamosios ir savanoriškos pensijų schemos daly
viams, tuo iš esmės nutoldama nuo kairiosios politinės ideologijos.

2004-2008 m. laikotarpiu buvo priimta nemažai teisės aktų pakeitimų: padidin
tos mažos senatvės ir invalidumo pensijos; pradėtos mokėti išankstinės senatvės pen
sijos; socialinio draudimo pensijų sistema pertvarkyta į netekto darbingumo; pertvar

kyta našlių pensijų sistema; numatytas pensijos priedas už darbo stažą; atlikti pakei
timai nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų įstatyme: išplėsta šio draudimo
aprėptis, diferencijuotas tarifas darbdaviams; padidintas motinystės (tėvystės) pašal
pų dydis bei kompensuojamojo darbo užmokesčio riba; įteisinta tėvystės pašalpa.
2008 m.
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Šaltinis: www.vrk.lt/2008 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų rezultatų nustatymo protokolas.

2008 m. spalio 12 d. vykusiuose LR Seimo rinkimuose laimėjo TS (LK).
Penkioliktoji Vyriausybė buvo formuojama dešiniųjų politinių jėgų su A. Kubiliu
mi priešakyje.

Penkioliktoji Vyriausybė patvirtinta ir gavo įgaliojimus veikti 2008 m. gruodžio
9 d. šios Vyriausybės programoje veiksmai socialinio draudimo srityje yra numa
tomi skirsnyje „Socialinė politika". Taigi, šiame skirsnyje numatoma: „Parengsime

socialinio draudimo sistemos tobulinimo programą, skatinančią santykinį senatvės
pensijų augimą. Sukursime prielaidas pereiti prie platesnio privačių kaupiamųjų
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pensijų fondų taikymo, išsaugodami solidarią atsakomybę už SoDros pensijų sis
temą. Peržiūrėsime socialinio draudimo kompensuojamojo uždarbio apskaičiavimo

metodiką ir reikalavimus motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpų dydžiams apskaičiuoti remiantis ilgesnio laikotarpio pajamomis, drauge atsižvelgiant
į interesus jaunų motinų, negalėjusių įgyti didesnio stažo dėl studijų ar mokslo.
Sieksime, kad motinystės ir tėvystės atostogų pašalpa neviršytų 100 proc. turėto

darbo užmokesčio, vaikų priežiūrai motinystės laikotarpiu numatydami papildomą
paramą iš valstybės biudžeto toms šeimoms, kurios susilauks pametinukų, dvynukų
ar trynukų." (Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programa,

2008).
Šios vyriausybės programa išlaiko senatvės pensijų augimo, kaupiamosios pen
sijų schemos įtvirtinimo, socialinio draudimo sistemos išsaugojimo tęstinumą. Tačiau

pagal konservatyviąją ideologiją jaučiamas didesnis dėmesys šeimai ir tokiu būdu nu
matoma peržiūrėti socialinio draudimo kompensuojamojo darbo užmokesčio skaičia

vimo metodiką palankesne šeimai kryptimi, tuo pačiu įtvirtina motinystės/tėvystės
pašalpų ribą, ne didesnę kaip turėtas darbo užmokestis.

Nuo 2010 m. pradžios iki 2012 m. pradžios buvo įgyvendinti šie teisės aktų pa
keitimai: sumažintas išmokos dydis pensininkui mirus; dvejiems metams sumažintas

einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydis pensijų skaičiavimui; numatytas išmokų
mažinimas (senatvės, ištarnauto laiko ir kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas), jei
asmuo turi draudžiamųjų pajamų; ligos pašalpos nuo trečiosios iki septintosios die
nos sumažintos iki 40 proc; sumažintas motinystės/tėvystės pašalpos dydis; išplėsta
socialinio draudimo sistemos aprėptis, įtraukiant autorius, sportininkus, atlikėjus.
Apibendrinant Lietuvos socialinio draudimo sistemos politinį kontekstą galima

teigti, kad nė viena vyriausybė, nei kairiųjų, vėliau juos pakeitusių dešiniųjų, nei įsijun
gusios liberaliosios jėgos, naujos politinės partijos, kurios neturėjo aiškios ideologinės
tapatybės, socialinio draudimo srityje ryškių ideologinių nesutarimų nedemonstravo.
Visos LR vyriausybės kėlė socialinio draudimo finansinio subalansuotumo, aprėpties
didinimo klausimus, nevalstybinės pensijų schemos sukūrimo uždavinius. Galima

pastebėti, kad beveik be išimties vyriausybių programos socialinio draudimo srityje
orientuotos į pensijų sistemos tobulinimą, išskyrus kairiųjų politinių jėgų orientaciją į
nedarbo draudimą 1992 m. ir 2001 m. bei dešiniųjų - į motinystės /tėvystės draudimą
2008 m. Tikėtina, tokį platų sutarimą socialinio draudimo politikos srityje sąlygojo ir
neaiški pačios Lietuvos partinės sistemos ideologinė skirtis.
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3.1.3. Gyventojų pasitikėjimas socialinio draudimo sistema
ir jų informuotumas
3.1.3.1. Gyventojų pasitikėjimo socialine apsaugos sistema
tyrimų apžvalga
Asmens informuotumas, jo galimybės suprasti socialinės apsaugos sistemą yra
labai svarbus ne tik užtikrinant sklandų sistemos veikimą, bet ir valdžios instituci
joms priimant sprendimus su ja susijusiais klausimais. Kaip teigė J. B. Liebman ir E.
F. P. Luttmer (2011), jeigu žmogus nesupranta arba turi nepakankamai informaci
jos, jis gali priimti neteisingus ir sau nenaudingus ekonominius sprendimus. Tai gali

būti laikoma vienu iš argumentų, pagrindžiančių būtinumą informuoti gyventojus
klausimais, susijusiais su socialine apsauga. Taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, jog

tinkamas socialinės apsaugos išmokų gavėjų informavimas gali būti laikomas rodi
kliu, kuris rodo, kad vyriausybės ir socialinio draudimo įstaigų valdytojai yra tikri
dėl savo galimybių mokėti išmokas ateityje. Tai, be abejo, savo ruožtu prisideda prie
didesnio žmonių pasitikėjimo socialinės apsaugos sistema. Be to, reguliarios infor
macijos asmenims teikimas stiprina jų nuosavybės jausmą ir skatina asmenis prisi

imti didesnę atsakomybę, susijusią su apsirūpinimu išėjus į pensiją [Adeąuate and
sustainable pensions, 2003). Svarbu yra ir tai, kad įvairios informacijos apie socialinę

apsaugą skleidimas didina gyventojų norą draustis socialiniu draudimu, o tai itin
aktualu besivystančioms šalims (Festo, 2011).
Politinės scenos veikėjai domisi rinkėjų jautrumu įvairioms problemoms, jų lū
kesčiais, teigė V. Gaidys (1999). Valdančiajai partijai priėmus nepopuliarų sprendimą,
opozicija gali išlošti pateikdama „vox populi" apklausos rezultatus. V. Gaidys (1999)
teigia, kad jei apklausos duomenys skirti viešam publikavimui, politikos subjektai
jautriai reaguoja į sau nepalankų rezultatą.
A. Krupavičiaus, A. Lukošaičio (2004) nuomone, viešosios nuomonės negalima
pervertinti, bet ir negalima neigti jos poveikio demokratinei visuomenei. Neabejotina,
kad visuomenės nuomonė, kaip minėjo M. A. Kleinman (2002), yra tas veiksnys, į kurį

reaguoja politika ir tokiu būdu formuoja gerovės valstybės ar atskirų jos sričių insti
tucinę struktūrą.
Gyventojų informuotumas ir pasitikėjimas socialinės apsaugos sistema bei įvai

riais jos aspektais yra dažnas užsienyje atliekamų tyrimų objektas. Šiuos tyrimus api
bendrintai būtų galima suskirstyti į tris grupes:
Tyrimai, skirti bendroms gyventojų žinioms apie socialinę apsaugą/socialinį
draudimą ir pasitikėjimą šia sistema (Sherman, 1989; Public Confidence in the Sočiai
Security System, 1996; Increasing Public Understanding ofSočiai Security, 1997; Jacobs,
Shapiro, 1999; Greenvvald et ai., 2010).
1. Tyrimai, skirti gyventojų žinioms apie atskirus socialinės apsaugos aspek
tus: pensijas (joms skiriama ypatingai daug dėmesio), motinystės/tėvystės
išmokas, maitintojo netekimo išmokas ir pan. (Abbott, 1983; Baird, Reynolds,
2004; Brown, Perron, 2011).
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2. Tyrimai, kurių tikslas yra atskleisti, nuo kokių veiksnių priklauso gyventojų
žinių įvairiais socialinės apsaugos sistemos klausimais lygis (Gustman, Steinmeier, 2005; Jerit, Barabas, 2006; Mastrobuoni, 2011; Liebman, Luttmer,

2011).
L. R. Jacobs ir R. Y. Shapiro (1999), apžvelgę 1970-1999 m. )AV atliktus tyrimus
gyventojų informuotumo ir pasitikėjimo socialinės apsaugos sistema tema, padarė
išvadą, kad nors amerikiečių politinės žinios geriausiu atveju yra kuklios, bet apie
socialinę apsaugą jie žino daugiau nei apie nacionalinę gynybą ar kitas pagrindines
valdžios institucijas. L. R. Jacobs ir R. Y. Shapiro [1999) atlikta tyrimų apžvalga parodė,
kad didžioji dauguma gyventojų žino, jog socialinio draudimo sistema veikia „eina
mųjų mokėjimų" principu, kad socialinės apsaugos lėšos dažniau yra investuojamos

j valstybines obligacijas nei į akcijas ar laikomos banko sąskaitoje. Taip pat apie pusė
JAV gyventojų supranta, kad socialinės apsaugos finansinės problemos yra susijusios
su tuo, kad ilgėja gyvenimo trukmė ir didėja įvairių socialinės apsaugos išmokų ga
vėjų skaičius. Visgi tik kas trečias amerikietis žino, kad socialinė apsauga yra viena iš

tų sričių, kuriai skiriama daugiausia valstybės biudžeto lėšų, ir tik apie ketvirtadalis
apklaustųjų žinojo, koks yra socialinio draudimo mokesčių tarifas. 2010 m. JAV atlikta
apklausa, kurios metu buvo tiriamos gyventojų socialinės apsaugos žinios, vėlgi at
skleidė, kad amerikiečių žinios apie šią sritį yra ribotos - tik maždaug kas penktas

respondentas teisingai atsakė į šešis iš septynių klausimų apie pagrindinius socialinės
apsaugos sistemos bruožus, tuo tarpu maždaug kas antras respondentas teisingai at

sakė tik į keturis ar mažiau klausimų (Greenvvald et ai., 2010).
L. R. Jacobs ir R. Y. Shapiro (1999) atlikta tyrimų apžvalga atskleidė ne tik amerikie
čių žinias apie socialinės apsaugos sistemą, bet ir jų pasitikėjimo socialinės apsaugos
sistemos ateitimi pokyčius. 1975 m. tyrimo duomenimis, socialinės apsaugos sistema
pasitikėjo apie 65 proc. amerikiečių, tuo tarpu 1982 m. - jau tik 32 proc. Vėlesniais
metais pasitikinčių socialinės apsaugos sistemos ateitimi gyventojų dalis stabilizavosi
ir siekė apie 40 proc. 2010 m. JAV atlikta apklausa atskleidė, kad net 55 proc. respon
dentų netiki, kad sulaukę pensinio amžiaus jie gaus tokio dydžio išmokas, kokios jiems

priklausytų pagal dabar galiojantį įstatymą (Greenvvald et ai., 2010).
Kaip minėta, užsienio šalių tyrėjai siekia išsiaiškinti, kokie veiksniai lemia gyven
tojų informuotumo ir pasitikėjimo socialine apsauga lygį. Apibendrinant apžvelgtų
tyrimų rezultatus galima teigti, kad gyventojų žinios ir pasitikėjimas socialine apsau
ga yra susijęs tiek su asmenybiniais veiksniais (amžius, išsilavinimas, pajamų lygis ir
pan.), tiek su išoriniais veiksniais (žiniasklaidos, profesinių sąjungų ir kitų institucijų
skleidžiama darbinė informacija) (Gustman, Steinmeier, 2005; Jerit, Barabas, 2006;
Mastrobuoni, 2011; Liebman, Luttmer, 2011).
Gyventojų informuotumo ir požiūrio į socialinės apsaugos/socialinio draudimo
sistemą klausimai yra aktualūs ir Europoje. Tiriama, ką europiečiai žino apie de
mografines problemas, koks jų požiūris į privačius pensijų fondus, ką jie mano apie
pensinio amžiaus vėlinimą bei pajamų perskirstymą ir pan. B. Janky ir R. Gal (2007),
remdamiesi 2001 m. atlikto „Eurobarometro" tyrimo duomenimis, atskleidė, kad
61 proc. respondentų pripažįsta, jog populiacijos senėjimas kelia didelių problemų
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ir tik 8 proc. respondentų visuomenės senėjimo visiškai nelaiko jokia problema. Taip
pat minėti autoriai pastebėjo, kad nors 78 proc. respondentų iš 15 ES šalių sutiko su
teiginiu, jog „vyriausybė turi leisti žmonėms, kurie to nori, mokėti įmokas į privačius
pensijų fondus ar gyvybės draudimo polisus", tai nereiškia, jog gyventojai pasisa
ko už einamųjų mokėjimų schemos pakeitimą kaupiamosiomis schemomis. Parama
einamųjų mokėjimų sistemai išlieka gana stabili: 57 proc. respondentų mano, kad

pensijos turi būti teikiamos per valstybinę einamųjų mokėjimų sistemą ir tik 7 proc.
remia privataus draudimo dominavimą (Janky, Gal, 2007).

Gyventojų socialinės apsaugos žiniomis ir požiūriu į socialinės apsaugos sistemą
domimasi ir Lietuvoje. Gyventojų žinių ir nuomonių tyrimus dažniausiai atlieka tyri

mų bendrovės, gavusios mokslininkų, žiniasklaidos ar institucijų, tiesiogiai įgyvendi
nančių socialinę apsaugą šalyje, užsakymus.
1999 m. Lietuvos laisvosios rinkos instituto atlikta apklausa parodė, kad tarp
Lietuvos gyventojų vyrauja požiūris, jog valdžios institucijos, atsakingos už socialinę

apsaugą šalyje, dirba blogai. Visų institucijų darbą blogai įvertino daugiau kaip pusė
respondentų: SoDros 55,9 proc. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 62,6 proc,
Darbo biržos 63,5 proc, Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto 66,7 proc. ap
klaustųjų. Apie SoDrą, kuri gavo santykinai geriausią vertinimą, teigiamai atsiliepė tik
35.1proc respondentų. 1999 m. atlikto tyrimo duomenimis, daugiau nei ketvirtadalis
Lietuvos gyventojų (26,3 proc.) abejojo, ar iš viso senatvėje gaus kokią nors pensiją.
Tokių, kurie tikėjosi gauti tokią pensiją, kaip įstatymais nustatyta, buvo 23,6 proc. Tai
daugiausia priešpensinio amžiaus respondentai. Didesnės pensijos nei nustatyta ti

kėjosi penktadalis apklaustųjų ir tai buvo didesnes pajamas gaunantys žmonės. Šiai
socialinei grupei priskirti ir elito atstovai, todėl daugiau jų tikėjosi gauti didesnę pen
siją (49 proc.) nei mažesnę (13 proc.) ar tokią pat, kaip buvo nustatyta (27 proc). Abe
jojančių, ar iš viso gaus pensiją, žiniasklaidos ir verslo atstovų buvo šiek tiek mažiau
nei Lietuvos gyventojų (atitinkamai 17,6 proc. ir 11,6 proc). Tyrėjai taip pat domėjosi
respondentų nuomone, ar reikia ką nors keisti pensijų sistemoje. Paaiškėjo, jog net
39.2proc. respondentų neturi nuomonės šiuo klausimu^ o turintieji nuomonę daugiau
pasisako už patobulinimus, o ne radikalius pakeitimus. Kaip keisti pensijų sistemą, ga

lėjo pasiūlyti tik nedaugelis dalyvavusiųjų tyrime. Dažniausiai pasitaikantis siūlymas,
anot tyrėjų, buvo tiesiog didinti pensijas (14,1 proc), o kitus pakeitimus (ankstinti
pensinį amžių, steigti privačius pensijų fondus, mokėti visiems vienodas pensijas, įves

ti kaupiamąsias pensijas) siūlė tik labai maža dalis apklaustųjų (Morkūnienė, 1999).
2012 m. sausio mėn. naujienų agentūros ELTA užsakymu pasitikėjimo įvairiomis
Lietuvos institucijomis tyrimą taip pat atliko rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų
kompanija „Baltijos tyrimai". Šios apklausos duomenimis SoDra pasitiki 45 proc. ša
lies gyventojų, nepasitiki 45 proc. ir neturi nuomonės 10 proc. gyventojų. SoDra pa

gal šį pasitikėjimo rodiklį liko 9 vietoje po Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (pasitiki
86 proc. gyventojų), Prezidento tarnybos (71 proc), Bažnyčios (67 proc), Krašto ap
saugos (64 proc), Lietuvos žiniasklaidos (51 proc), policijos (50 proc), Konstitucinio
Teismo (49 proc.) ir Valstybinės sienos apsaugos tarnybos (47 proc). Mažesnį gyven

tojų palankumą nei SoDra gavo šios institucijos: savivaldybės (42 proc), Lietuvos ban-
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kas (42 proc]. Valstybės kontrolė [38 proc). Specialiųjų tyrimų tarnyba (38 proc],
profsąjungos (37 proc). Valstybės saugumo departamentas (35 proc), muitinės
(35 proc), teismai (23 proc), prokuratūra (21 proc), komerciniai bankai (18 proc),
Lietuvos Vyriausybė (17 proc.) ir Lietuvos Seimas (10 proc.) (Seimas ir Vyriausybė at
sidūrė pasitikėjimo dugne, 2012).
Vienas iš išsamesnių tyrimų, atskleidžiančių gyventojų požiūrį į Lietuvos sociali
nės apsaugos sistemą, 2010 m. pradėtas įgyvendinti Kauno technologijos universiteto
Politikos ir viešojo administravimo institute. Tai - Lietuvos mokslo tarybos finansuo
jamas projektas „Socialinių problemų stebėsena: Tarptautinio socialinio tyrimo pro
gramos įgyvendinimas" (vadovas prof. A. Krupavičius). Tyrimo tikslas - išsiaiškinti

Lietuvos gyventojų nuomonę apie pagrindinius socialinės politikos principus, ištirti
konkrečias patirtis ir nuostatas, susijusias su Lietuvoje vykdoma socialine politika

bei įvertinti Lietuvoje vykdomos socialinės politikos rezultatyvumą2. Tyrimo tikslui
įgyvendinti buvo atlikta gyventojų apklausa, kurios metu dalis klausimų buvo skirti
būtent socialinės apsaugos sistemos vertinimui. Apklausos rezultatai atskleidė, kad
net 49 proc. Lietuvos gyventojų sutinka arba visiškai sutinka su teiginiu, jog daugelis
paramos gavėjų šia parama piktnaudžiauja, 36,2 proc. - kad Lietuvos socialinės ap
saugos sistema neskatina ieškotis darbo, 36,2 proc. - kad socialinės apsaugos sistema
neskatina pasirūpinti savimi, 33,4 proc. - kad socialinės apsaugos sistema neskatina
padėti vieni kitiems ir net 46,4 proc. Lietuvos gyventojų sutiko arba visiškai sutiko
su teiginiu, kad gaunantys paramą jaučiasi antrarūšiai. KTU atliktas tyrimas taip pat

atskleidė, kad gyventojai gana pesimistiškai vertina valstybės veiksmus šeimos poli
tikos ir socialinės apsaugos srityse. Tik 1,6 proc. Lietuvos gyventojų visiškai pritaria
arba pritaria teiginiui, jog Lietuvoje socialinė apsauga užtikrina orią senatvę. Tyrė

jai domėjosi ir ką gyventojai mano apie pensijų dydį Lietuvoje po 10 metų. Paaiškėjo,
jog 4 proc. gyventojų mano, kad pensijos Lietuvoje bus daug didesnės, 34,4 proc. šiek tiek didesnės, 22,6 proc. - tokios pat, kaip dabar, 9,6 proc. - šiek tiek mažesnės,
10,1 proc. - daug mažesnės ir apie 18 proc. respondentų nurodė atsakymo į šį klau
simą nežinantys. A. Krupavičiaus vadovaujamo tyrimo rezultatai taip pat atskleidė,
kad 22 proc. Lietuvos gyventojų yra visiškai nepatenkinti šalies socialinės apsaugos
sistema, 35 proc. nepatenkinti, 32 proc. nei patenkinti, nei nepatenkinti, 7 proc. pa
tenkinti ir vos 0,68 proc. visiškai patenkinti. Apibendrinę rezultatus tyrėjai nustatė,
kad patenkintojo socialine apsauga socialinis portretas yra toks: nevedęs arba naš
lys pensininkas vyras, gyvenantis didmiestyje, bent kartą per mėnesį besilankantis

bažnyčioje. Didžioji dalis gyventojų yra ne tik kad nepatenkinti socialinės apsaugos
sistema Lietuvoje, bet ir jaučiasi/jaustųsi nesaugūs arba labai nesaugūs tokiose gyve
nimo situacijose: sulaukę pensijos (64,4 proc), ligos atveju (67,9 proc), netekę dar

bo (75,1 proc), skyrybų atveju (33,1 proc), negalios atveju (81,1 proc), gimus vaikui
(30,1 proc.) (Šarkutė, 2011).
2011 m. lapkričio mėn. rinkos tyrimų ir konsultacijų bendrovė „Prime Consulting"

Europos draudimo bendrovės užsakymu atliko Lietuvos gyventojų apklausą, kurios
^Informacija apie tyrimą iš Lietuvos HSM duomenų archyvo (LiDA). [žiūrėta 2012 m. balandžio 26 d.]. Prieiga per interneta:
http://www.lidata.eu/index_search_results_data.php?pid=LiDA%3Aquant.LiDAJSSP_0239.
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tikslas buvo atskleisti šalies gyventojų žinias apie privačias pensijas. Apklausos duo
menys parodė, kad tik 1,8 proc. gyventojų žino, kad pagal šiuo metu galiojančius įsta

tymus privačią pensiją jiems išmokės gyvybės draudimo bendrovė, kurioje gyvento
jai įsigis pensijų anuitetą. 78 proc. gyventojų mano, kad II pakopos pensijų fonduose
sukauptą pensiją jiems mokės įstaiga, kurioje jie šią pensiją kaupia, 7 proc. - SoDra,
beveik 5 proc. - valstybė. Be to, draudimo bendrovės užsakytas tyrimas atskleidė, kad

net kas trečias savo pensiją II pakopos pensijų fonduose kaupiantis gyventojas neži
no, kas yra pensijų anuitetas. 23 proc. apklaustųjų mano, kad tai yra pensijų dydžio
nustatymo matas. Taip pat tarp konkretesnių atsakymo variantų buvo minima, kad
anuitetas yra pensijos matavimo vienetas ar sąskaita, į kurią bus pervedama pensija

(Gyventojai savo privačių pensijų neatsiima, 2012).
2009 m. atliktas „Eurobarometro" tyrimas suteikia galimybę sužinoti, kam - ša
lies valdžiai ar Europos Sąjungai - Lietuvos gyventojai yra linkę pavesti spręsti tokių
sričių kaip pensijos, mokesčių sistema, sveikatos apsauga, krašto apsauga, aplinkos
apsauga ir pan. klausimus. Remiantis tyrimo duomenimis, Lietuvos gyventojai visų
sričių, išskyrus pensijas, mokesčių sistemą, švietimo sistemą, klausimus yra linkę pa

vesti spręsti ne tik vietinei valdžiai, bet ir Europos Sąjungai. Pavyzdžiui, kad pensijų
klausimą turi spręsti tik šalies valdžia, mano 57 proc. gyventojų. 40 proc. gyventojų
pasisako už tai, kad su pensijomis susijusius klausimus vietinė valdžia spręstų kartu
su Europos Sąjunga. Kad socialinio aprūpinimo klausimus spręstų tik šalies valdžia
pasisako 48 proc. gyventojų, kad tiek šalies valdžia, tiek Europos Sąjunga - 50 proc.
(Eurobarometras 72, 2009).
Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus" atliekamos pasiti

kėjimo institucijomis apklausos jau skaičiuoja antro dešimtmečio istoriją ir sudaro
galimybę sekti Lietuvos gyventojų pasitikėjimo SoDra pokyčius. Toliau apžvelgsime
visuomenės nuomonės apie socialinį draudimą raidą 1998-2010 m. laikotarpiu, rem
damiesi „Vilmorus" ir dienraščio „Lietuvos rytas" duomenimis.
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3.1.2.2-1 pav. Visuomenės pasitikėjimas SoDra 1998-1999 m.
Šaltinis: „Lietuvos rytas"/,, Vilmorus".
Kaip matome 3.1.2.2-1 pav., 1998 m. pradžioje SoDra pasitikėjo mažiau nei pusė ša

lies gyventojų, tačiau jau nuo tų pačių metų balandžio mėn. pasitikėjimas padidėjo apie
8 proc. ir per metus svyravo keliais proc. 1999 m. iki kovo mėn. SoDra pasitikėjo beveik
pusė gyventojų, tačiau tų pačių metų kovo mėn. pasitikėjimas sumažėjo apie 6 procenti-
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niais punktais. Apie 10 procentinių punktų pasitikėjimas sumažėjo 1999 m. spalio mėn.,
o SoDra nepasitikėjo kas trečias šalies gyventojas. 1999 m. gruodžio mėn. tik trečdalis

gyventojų pasitikėjo SoDra. Tikėtina, tokias nuomones galėjo lemti Rusijos krizės pasek
mės SoDros biudžetui ir galbūt žiniasklaidos minėtų problemų viešinimas.
3.1.2.2-1 lentelė. Metinis vidutinis pasitikėjimas SoDra 1998-1999 m.

PnlUkl

Vidurkis
45,9

Min.
41.6

Maks.
49,4

St. nuokr.
Vidurkis
ZT .;. *•-

Ne

23,2

21,5

26,2

1.7

Min.
V- 32,6 '%'.

27

Maks.
SI. nuokr
48,8 •'•>' •;••• s.

19,8

40,2

5.3

5C. nuokr. - standartinis nuokrypis.

3.1.2.2-2 pav. Visuomenės pasitikėjimas SoDra 2000-2001 m.
Šaltinis: „Lietuvos rytas" /„Vilmorus".

Galima pastebėti, kad vidutiniškai pasitikėjimas SoDra 1998-1999 m. skiriasi apie
2 procentiniais punktais, nepasitikėjimas šiek tiek daugiau - 4 procentiniais punktais.

Tik Rusijos krizės laikotarpiu galima stebėti didesnį nuomonių svyravimą ties vidur
kiu tiek pasitikėjimo, tiek nepasitikėjimo aspektu.
2000-2001 m. - laikotarpis po Rusijos krizės. Galima pastebėti, kad nepasitikėjimas
SoDra iki šių metų birželio mėn. buvo kiek didesnis nei 30 proc. Tuo tarpu pasitikėjimas

iki gegužės mėn. siekė iki 40 proc. Tų pačių metų birželio mėn. nepasitikėjimas suma
žėjo apie 4 proc, didėti pradėjo tik lapkričio mėn. ir viršijo 40 proc, metų pabaigoje pa
sitikėjimas SoDra vėl krito apie 10 procentinių punktų. Toks žymus pasitikėjimo SoDra
sumažėjimas tęsėsi iki 2001 m. birželio mėn. Lygiagrečiai ir nepasitikėjimas šiuo laiko
tarpiu buvo didelis - viršijo 40 proc. Nuo 2001 m. liepos mėn. pasitikėjimo ir nepasitikė

jimo balansas šiek tiek pasikeitė į palankesnę SoDrai pusę.
3.1.2.2-2 lentelė. Metinis vidutinis pasitikėjimas SoDra 2000-2001 m.
2000••.•. .•.2001
PatlUM
Ne

Vidurkis

Min.

Maks.

St. nuokr.

Vidurkis

Min.

39,5
33,4

34,3
29,5

43,3

3

36,1

29,4

Maks.
40,2

3,7

37,1

2,6

37,4

31,1

37,4

4,5

SI. nuokr

St. nuokr. - standartinis nuokrypis.
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Vidutinis pasitikėjimas SoDra 2001 m. sumažėjo apie 4 procentiniai punktai lyginant
su 2000 m., tiek pat išaugo nepasitikėjimas. Standartinis nuokrypis 2001 m. nuo nepasiti
kėjimo vidurkio žymiai padidėjo, kitaip tariant, nuomonių svyravimas buvo didesnis.

3.1.2.2-3 pav. Visuomenės pasitikėjimas SoDra 2002-2003 m.
Šaltinis: „Lietuvos rytas"/„Vilmorus".
2002 m. pasitikėjimas SoDra palaipsniui augo iki gegužės mėn. Tada buvo pastebimas
nedidelis pasitikėjimo sumažėjimas, 2002 m. rugsėjo-spalio mėn. pasitikėjimas vėl pra

dėjo didėti, o metų pabaigoje sumažėjo. Nepasitikėjimas SoDra šiais metais dažniau svy
ravo pirmoje metų pusėje, o nuo birželio iki spalio mėn. pradėjo mažėti, metų pabaigoje

nepasitikėjimas SoDra nežymiai padidėjo. 2003 m. pasitikėjimas SoDra palaipsniui augo
ir akivaizdžiai buvo didesnis nei 2002 m. 2003 m. viduryje SoDra pasitikėjo jau 10 procen
tinių punktų žmonių daugiau nei 2002 m., o metų pabaigoje - apie 20 procentinių punktų

žmonių daugiau nei 20002 m. Nepasitikėjimas SoDra taip pat pradėjo stabiliai mažėti ir
jei iki 2003 m. vidurio nepasitikėjo SoDra gal keletu proc. mažiau žmonių nei 2002 m., tai

2003 m. pabaigoje nepasitikėjimas SoDra sumažėjo beveik perpus, lyginant su 2002 m.
3.1.2.2-3 lentelė. Metinis vidutinis pasitikėjimas SoDra 2002-2003 m.
20022003
VidurkisMin.Maks.
St. nuokr.
VidurkisMin.Maks.
St. nuokr.
Pairtfkl4340,447,31,949,844,258,94,1
Na2721,330,12,520,813.126,83,5
St. nuokr. - standartinis nuokrypis.
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3.1.2.2-4 pav. Visuomenės pasitikėjimas SoDra 20Ū4-200S m.
Šaltinis: „Lietuvos rytas"/„Vilmorus".
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Vidutinis pasitikėjimas SoDra 2002-2003 m. buvo didesnis nei 2001 m., taip pat
2003 m. vidutiniškai 6 procentiniais punktais daugiau gyventojų pasitikėjo SoDra nei
2002 m. Nepasitikėjimas SoDra 2003 m. taip pat buvo apie 6 procentiniais punktais
mažesnis nei 2002 m. Tačiau 2003 m. nuomonių svyravimas ties vidurkiu dar buvo
gerokai didesnis nei 2002 m. Galima manyti, kad pasitikėjimo SoDra atgavimas po Ru
sijos krizės dar buvo netikras.
3.1.2.2-4 lentelė. Metinis vidutinis pasitikėjimas SoDra 2004-2005 m.
2005

2004
Vidurkis
' Pasitiki
Ne

612
12,8

Min.
59,5

Maks
63,1

SI. nuokr.
1.1

Vidurkis
62,8

Maks.
67,9

St. nuokr

58,1

11,6

14,2

0,9

11,1

8,9

13,7

1.4

Min.

2,6

St. nuokr. - staridartinis nuokrypis.

2004-2005 m. jau galima stebėti stabilesnę pasitikėjimo ir nepasitikėjimo SoDra
kryptį. 2004 m. iki metų pabaigos SoDra pasitikėjo tokia pat gyventojų dalis, kaip ir
2003 m. pabaigoje, nepasitikėjo taip pat apytiksliai tokia pat dalis gyventojų. 2004 m.
gruodžio mėn. pasitikėjimas SoDra dar padidėjo ir siekė daugiau nei 60 proc, o nepasi
tikėjimas sumažėjo beveik iki 10 proc. 2005 m. iki spalio mėn. gyventojų nuomonių pa

siskirstymas SoDros atžvilgiu iš esmės išliko tokių pačių proporcijų. 2005 m. lapkričiogruodžio mėn. situacija SoDros atžvilgiu tapo dar palankesnė: nepasitikėjimas sumažėjo
ir nesiekė 10 proc, o pasitikėti SoDra pradėjo beveik 70 proc. šalies gyventojų.

3.1.2.2-5 pav. Visuomenės pasitikėjimas SoDra 2006-2007 m.
Šaltinis: „Lietuvos rytas"/„Vilmorus".
3.1.2.2-5 lentelė. Metinis vidutinis pasitikėjimas SoDra 2006-2007 m.

20062007
VidurkisMin.Maks.
St. nuokr.
VidurkisMin.Maks.
St. nuokr.
Pasitiki65,162,366,91,568,565,271.42,1
Ne10,3911,70,78,56,5101,1
St. nuokr. - standartinis nuokrypis.

2004-2005 m. pasitikinčiųjų SoDra vidurkis buvo žymiai didesnis nei 20022003 m. ir beveik ketvirtadalis gyventojų labiau pasitikėjo, nei po Rusijos krizės, t. y.
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2000-2001 m. Vidutinis pasitikėjimo ir nepasitikėjimo SoDra proc. 2005 m. labai nesi
skyrė nuo 2004 m. Standartinis nuomonių nuokrypis nuo vidurkio 2004-2005 m. taip
pat nebuvo didelis.

3.1.2.2-6 pav. Visuomenės pasitikėjimas SoDra 2008-2009 m.
Šaltinis: „Lietuvos rytas"/,, Vilmorus".

2006-2007 m. pasitikėjimas SoDra dar didėjo, o nepasitikėjimas mažėjo. 2006 m.
iki balandžio mėn. pasitikėjimas SoDra išliko toks pat, kaip ir 2005 m. pabaigoje, nepa
sitikėjimas šiuo laikotarpiu siekė apie 10 proc. Pasitikėjimas SoDra nežymiai buvo su
mažėjęs tik 2006 m. gegužės ir spalio mėn., tačiau nepasitikėjimas šiais mėnesiais ne
padidėjo, todėl nuomonės pasikeitimu šio svyravimo laikyti nereikia. 2007 m. pirmą

pusmetį galima laikyti didelio gyventojų palankumo SoDra laikotarpiu: pasitikėjimas
perkopė 70 proc, o nepasitikėjo vidutiniškai mažiau nei 8 proc. gyventojų. 2007 m.

antrąjį pusmetį pasitikinčiųjų SoDra keliais proc. sumažėjo, o nepasitikėjimas padidė
jo nežymiai, iki 1 proc.
3.1.2.2-6 lentelė. Metinis vidutinis pasitikėjimas SoDra 2008-2009 m.

mm
Pasitiki
Ne

'.

Vidurkis
67,6

Min.
61.2

8,1

6,2

'

2009
Maks.

St. nuokr.

74
10,5

4,1

Vidurkis
51,6

Min.
39,2

Maks.
62,6

SI. nuokr
6,2

1,6

16

10,1

25,9

5,2

St. nuokr. - standartinis nuokrypis.

Vidutinis pasitikinčiųjų SoDra skaičius 2007 m. padidėjo apie 3 procentiniais
punktais lyginant su 2006 m., o nepasitikinčiųjų sumažėjo apie 2 procentiniais punk
tais. Nuomonių svyravimai ties vidurkiu šiais metais buvo labai maži. Lyginant su

2005 m. pasitikinčiųjų SoDra skaičius padidėjo 6 procentiniais punktais.
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3.1.2.2-7 pav. Visuomenės pasitikėjimas SoDra 2010-2011 m.
Šaltinis: „Lietuvos rytas"/„Vilmorus".
2008-2009 m. siejami su pasauline finansų krize. 3.1.2.2-6 pav. matome gyvento

jų nuomonių SoDros atžvilgiu svyravimus bei nepasitikėjimo augimą ir pasitikėjimo
SoDra sumažėjimą. Iki 2008 m. liepos mėn. pasitikėjimas SoDra dar išliko didelis, o
nepasitikėjo apie 7 proc. gyventojų. Nuo 2008 m. rugsėjo mėn. pasitikėjimas SoDra

pradėjo mažėti ir smuko apie 10 proc. Tuo tarpu nepasitikėjimas šiuo laikotarpiu la
bai nesikeitė, t. y. išaugo keliais procentais. 2009 m. sausio mėn. SoDra pasitikėjo tik

pusė šalies gyventojų ir beveik penktadalis nepasitikėjo. Situacija palankesne SoDros
atžvilgiu kryptimi pasikeitė 2009 m. kovo-gegužės mėn., nepasitikėjimas vėl buvo

apie 10 proc, o pasitikėjimas apie 60 proc. 2009 m. antrąjį pusmetį gyventojų pasiti
kėjimas stipriai smuko iki 39 proc. metų pabaigoje, o nepasitikėjo beveik ketvirtadalis
šalies gyventojų.
3.1.2.2-7 lentelė. Metinis vidutinis pasitikėjimas SoDra 2010-2011 m.
20102M1'
VidurkisMin.Maks.
St. nuokr.
VidurkisMin.Maks.
SI. nuokr.
Patraki36,330^ . 43^4,5 'ir, 41,638,8 7/ 44,22^ .
Ne26,819,731,43,423,820,726,22,4
Pastaba: 2011 m. duomenys iki gegužės mėn. St. nuokr. - standartinis nuokrypis.

2009 m. vidutiniškai SoDra pasitikėjo pusė šalies gyventojų, o nepasitikėjo ma
žiau nei penktadalis. Nepasitikėjimas šiais metais, lyginant su 2008 m., išaugo dvi
gubai, o pasitikėjimas sumažėjo 16 proc. 2009 m. gyventojų nuomonės ties vidurkiu
svyravo dvigubai, lyginant su 2008 m.
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3.1.2.2-8 pav. Visuomenės pasitikėjimas SoDra ir SoDros biudžeto pajamos.

2010-2011 m. po pasaulinės finansų krizės šalyje tęsiasi sunkmetis. 2010 m. ša

lies gyventojų pasitikėjimas SoDra pirmąjį pusmetį siekia tik apie 30 proc. ir tai yra
dvigubai mažiau nei 2008 m. Nepasitiki SoDra 2010 m. pirmąjį pusmetį taip pat be
veik trečdalis. 2010 m. antrąjį pusmetį pasitikėjimas SoDra padidėjo iki 10 proc, o
nepasitikinčiųjų dalis sumažėjo beveiki iki ketvirtadalio šalies gyventojų. 2011 m. iki
balandžio mėn. gyventojų nuomonių pasiskirstymas iš esmės išliko toks pat, kaip ir
2010 m. antrąjį pusmetį.

2010 m. vidutiniškai nepasitikinčiųjų SoDra buvo šiek tiek daugiau nei ketvirtada
lis, o pasitikinčiųjų - daugiau nei trečdalis, o 2011 m. pasitikinčiųjų dalis išaugo 5 proc,
o nepasitikinčiųjų sumažėjo ir liko šiek tiek daugiau nei penktadalis. Lyginant su gyven
tojų nuomonėmis SoDros atžvilgiu, kurios vyravo po Rusijos krizės, galima pastebėti,
kad 2010 m. nuomonės pasiskirsčiusios labai panašiai, kaip 2000 m., o 2011 m. pirmąjį
ketv. gyventojų nuomonės SoDros atžvilgiu buvo palankesnės nei 2001 m. pirmąjį ketv.
Bandysime nustatyti, koks gyventojų nuomonės kaip kontekstinio SoDros aplin
kos kintamojo kitimo ir SoDros biudžeto pajamų santykis. Keliamas klausimas, ar su
renkamos SoDros biudžeto pajamos turi reikšmės gyventojų nuomonių pasiskirsty

mui pasitikėjimo/nepasitikėjimo skalėje?
Kaip ir buvo galima tikėtis, pasitikėjimą ir nepasitikėjimą SoDra atspindinčios
kreivės svyruoja, skirtingai nei SoDros biudžeto pajamas atspindinti kreivė, t. y. So
Dros biudžeto pajamoms augant, nepasitikėjimo kreivė krinta, o pasitikėjimo kyla. Ar
tarp pastarųjų egzistuoja statistinis ryšys, įvertinsime naudodami Pearson koreliaci
jos koeficientą. Nors gautas vidutinio stiprumo ryšys r=0,448, tačiau jis nebuvo statis
tiškai reikšmingas p=0,125.

Tarp SoDros biudžeto pajamų dydžio ir gyventojų nepasitikėjimo SoDra yra nei
giamas ryšys r=-0,575, kuris yra statistiškai reikšmingas, p - 0,04. Neigiama korelia
cijos koeficiento reikšmė reiškia, kad vienam kintamajam didėjant kitas mažėja. Šiuo

atveju galima teigti, kad didėjant SoDros biudžeto pajamoms, gyventojų nepasitikėji
mas SoDra mažėja.
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Sodros biiKtteto pa^amos
3.1.2.2-9 pav. Gyventojų nepasitikėjimo SoDra irSoDros biudžeto pajamų tiesinė
priklausomybė.

Blogiau surenkamos SoDros biudžeto pajamos krizių metu gali paaiškinti tik kiek
daugiau nei trečdalį gyventojų nepasitikėjimo SoDra nuomonių kitimo. Net nepatirda
mi tiesioginio SoDros finansinės padėties blogėjimo poveikio, bet negaudami išsamios

informacijos tiesiogiai iš šios institucijos, žmonės pasikliauja žiniasklaidos priemo
nėmis. Dėl ekonominių krizių blogėjant socialinio draudimo sistemos finansinei pa
dėčiai žiniasklaidoje nušviečiamos problemos yra perdedamos. Gyventojai pradeda
abejoti socialiniu draudimu labiau, nei yra tam pagrindo. Nors visuomenės nuomonė,

pagal V. Gaidj (1999], formuojasi šeimoje, bendraamžių aplinkoje, mokykloje, tačiau,
jo požiūriu, daugelio metų apklausos rodo, kad Lietuvoje iš visų institucijų labiausiai
pasitikima žiniasklaida, kuri nesunkiai formuoja nuomones, jomis manipuliuoja. Kita
vertus, V. Gaidys (1999) teigia, kad jau susiformavusią nuomonę pakeisti yra sunku,

todėl žiniasklaida gali tapti galingu mūsų pasaulio mąstymą kontroliuojančiu despotu.
Žmonės socialinę realybę konstruoja iš jiems prieinamų medžiagų, o tas „medžiagas"

masiškai pateikia žiniasklaida. Žiniasklaida atkreipia dėmesį, sustiprina, aktyvuoja
anksčiau turėtą įvaizdžių bagažą.

3.1.3.2. Teisių į socialinio draudimo išmokas ir

kitų socialinio draudimo sistemos parametrų
žinomumo visuomenėje įvertinimas
Vis tiktai iki šiol atlikti tyrimai daugiau aprėpė pasitikėjimo socialinio draudimo
sistema klausimus, bet ne gyventojų informuotumą apie socialinį draudimą. Todėl šios
knygos autoriai atliko tyrimą, kurio tikslas buvo nustatyti, kaip išsamiai gyventojai
pažįsta socialinį draudimą bei pagrindinius jo struktūros ir funkcionavimo aspektus:
socialinio draudimo funkcijas, dalyvavimo socialinio draudimo sistemoje sąlygas, tei
ses į socialinio draudimo išmokas, išmokų dydžio nustatymo kriterijus, išmokų vertės

pokyčius ir indeksavimą, apdraustųjų galimybes daryti įtaką socialinio draudimo są
lygoms, draudimo sistemos finansinio stabilumo veiksnius bei pajamų perskirstymo
ir aktuarinio teisingumo principų derinimą.
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Reprezentatyvi anketinė Lietuvos gyventojų apklausa tiesioginio interviu būdu

atlikta naudojant iš anksto tyrėjų parengtą klausimyną, kuriame interviuotojai fiksa
vo respondentų atsakymus. Apklausos rezultatų paklaida neviršija 3,1 proc. Apklausą
Lietuvos socialinių tyrimų centro Socialinės gerovės instituto užsakymu atliko tyrimų
bendrovė „RAIT" 2011 m. birželio 1-15 d. Apklausa vykdyta Omnibuso būdu.
Tiriamoji visuma - 18-74 m. Lietuvos gyventojai. Imties dydis - 1026 18-74 m. nuo
latiniai Lietuvos gyventojai. Respondentams atrinkti buvo naudojama reprezentatyvi tiki
mybinė atranka, įvertinant 18-74 m. Lietuvos gyventojų pasiskirstymą pagal amžių, lytį,
gyvenamąją vietą ir išsimokslinimą. Atranka formuota remiantis naujausiais LR statistikos
departamento pateikiamais duomenimis apie Lietuvos Respublikos nuolatinius gyvento
jus. Tiriamųjų pasiskirstymas pagal lytį - 46,9 proc. vyrų ir 53,1 proc. moterų. 50,6 proc.
apklaustųjų sudarė miesto gyventojai ir 49,4 proc. - kaimo gyventojai. Apklausoje dalyva
vusiųjų pasiskirstymas pagal amžių: 24,3 proc. - iki 30 m. amžiaus, 18,0 proc. - 30-39 m.
amžiaus, 20,9 proc. - 40-49 m. amžiaus, 17,0 proc. - 50-59 m. amžiaus ir 19,8 proc. - 6074 m. amžiaus. Tiriamųjų pasiskirstymas pagal išsilavinimą pateiktas 3.1.3.2-1 lentelėje.
3.1.3.2-1 lentelė. Tiriamųjų pasiskirstymas pagal išsilavinimą (proc.)
Auksčliujlas įgyta. itsimokslinlmM
,Pasiskirstymu (proc)
Pradinis, pagrindinis arba bendras vidurinis50,5
Povidurinis (baigus 11-12 W. papik^msi/at^rai jgyta profesija), spec. vidurinis, tectmikuiiias22,7
(baigtas iki 1991 m.)
Aukštesnysis (baigta aukštesnioji mokykla nuo 1991 m.) arba aukštasis (universitetas, kolegija)26,8

Gyventojų informuotumas apie socialini draudimą
Siekiant ištirti Lietuvos gyventojų žinias apie Valstybinio socialinio draudimo fon
do valdybos (toliau - SoDros) atliekamas funkcijas, respondentų buvo klausiama, už
kokias sritis, jų manymu, yra atsakinga SoDra. Rezultatai pateikti 3.1.3.2-1 pav.
SoOros atsakomyMs sritys (proc.)
Kita
Apmo^ėjimą už sveikatos pne2H}ros paslaugas
LėšųpitvačtDms pensijoms kaupimą
Lesųpervedlmąprivabems pensijų fondams
Pensijų,pasalpųapskaiCiavimąlrmokėjimą
SoDros mokesaų^įmokųsurinMną

3.1.3.2-1 pav. Tiriamųjų pasiskirstymas pagal atsakymų į klausimą: „Už kokias sritis, jūsų
manymu, yra atsakinga SoDra?" (proc.) (raudona spalva pažymėti teiginiai yra neteisingi).
3.1.3.2-1 pav. pateikti duomenys rodo, kad didžioji dauguma Lietuvos gyventojų
žino pagrindines SoDros atliekamas funkcijas. Tačiau tik ketvirtadalis respondentų

nurodė, jog SoDra organizuoja kaupiamųjų pensijų įmokų pervedimą į pensijų kaupi
mo bendrovių valdomus pensijų fondus. Taip pat paaiškėjo, kad daugiau nei 40 proc.

gyventojų neteisingai mano, jog SoDra moka už sveikatos priežiūros paslaugas.

10Z Socialinis draudimas Lietuvoje: kontekstas, raida, rezultatai

3.1.3.2-2 lentelėje pateiktas gyventojų pasiskirstymas pagal SoDros funkcijų iš
manymą, atsižvelgiant j gyvenamąją vietą.
3.1.3.2-2 lentelė. Gyventojų pagal gyvenamąją vietą žinios apie SoDros funkcijas (proc.)
Ui kokias sritis, JOaų manymu, yra abakinga SoDra?
SoDros mokesčių/įmokų surinkimą

Kanun/mtosMt

Pens^ų, pašalpų apskaičiavimą ir mokėjimą

^^

70,7
^:" 88,1

Lėšų pervedimą privatiems pensijų fondams
Lėšų privačioms pensijoms kaupimą

;>^-?-

28,8
•• -,- ^•?'•• w,8

Apmokėjimą už sveikatos priežiūros paslaugas
Kita
..•.-•-••

.:•

->" .-"

tik*tas/dM
72,1

;, %';-:

. ^;• "X

88,4
22,7

49,6
: •/; o

9,1
39,6

-:^į-

0,4

Didesnė dalis miesto nei kaimo gyventojų žino, kad SoDra yra atsakinga už mo
kesčių/įmokų surinkimą ir pensijų, pašalpų apskaičiavimą ir mokėjimą. Be to, mažes
nė dalis miesto nei kaimo gyventojų klaidingai mano, kad SoDra yra atsakinga už lėšų
privačioms pensijoms kaupimą ir apmokėjimą už sveikatos priežiūros paslaugas. Visgi
verta pastebėti, kad daugiau kaimo gyventojų žino tai, jog į SoDros atsakomybės sritis
patenka ir lėšų pervedimas privatiems pensijų fondams.
3.1.3.2-3 lentelėje pateiktas gyventojų pasiskirstymas, atsižvelgiant į amžių, pa

gal SoDros funkcijų išmanymą.
3.1.3.2-3 lentelė. Gyventojų pagal amžių žinios apie SoDros funkcijas (proc.)
\tt kokl sritis. Jūsų manymu, yra atokioj.

^^

^^

^^

^^

^^

SoDros mokesčių/įmokų sunnkimą
Ponsįų, pašalpų apskaičiavimą ir mokėfimą

73,2

68,9

75,3

74,2

65,1

85,3

88^

88,2

-. 89.0

91,0

Lėšų pervedimą pnvatiems pensijų fondams
lesų privačioms pensijoms kaupimą

26,4
14,6

28,7
15,2

28,7
14,7

27,3
13,4

17,7
11,2

Apmokėjimą už sveikatos priežiūros paslaugas
Kita

46,1

48,8

47,0

42,8

37,5

3.1.3.2-4 lentelė. Gyventojų žinios apie SoDroje draudžiamųjų grupes (proc.)
Uatara gyventojų gnipts,draiKl8amosSoDna>Proc,
Legaliai dirbantys pagal darbo sutartis88,2
t>ctantysr)ao^ individualios veiklos pažymą, versto ^udįimą47,^
Nelegaliai dirbantys5,1
Bedarijiai, registruoti Darbo biržoje-

51,1

Nedirbantys mokiniai, studentai42,3
Dėl ne^al^s nedirbantys asmenys48,5
Nežino/neatsakė4,1
3.1.3.2-3 lentelėje pateikti duomenys rodo, kad kiek didesnė dalis gyventojų, pa
tenkančių į 30-39 m. amžiaus grupę nei patenkančių į kitas grupes, neteisingai mano,

jog SoDra yra atsakinga už lėšų privačioms pensijoms kaupimą ir apmokėjimą už svei-

Sodallnis draudimas Lietuvoje: kontekstas, raida, rezultatai 103

katos priežiūros paslaugas. Taip pat galima pastebėti, kad nors absoliuti dauguma
60-74 m. amžiaus gyventojų žino, kad į SoDros atsakomybės sritis patenka pensijų,

pašalpų apskaičiavimas ir mokėjimas, tik 65 proc. į šią amžiaus grupę patenkančių
gyventojų SoDrai priskyrė atsakomybę ir už mokesčių/įmokų surinkimą.
Kitu anketos klausimu siekta išsiaiškinti gyventojų žinias apie SoDroje draudžia
mųjų grupes (žr. 3.1.3.2-4 lentelę).
3.1.3.2-5 lentelė. Gyventojų žinios apie darbuotojo įmokas SoDrai (proc.)
Darbuotojo įmoka SoOrai

3%

6%

9%

15%

24%

31%

Gyventojų dalis (proc.)

170

11,1

18,6

12,0

7,8

9,2

34%

NežiraAieatsake

2,818,8

Absoliuti dauguma Lietuvos gyventojų žino, kad SoDroje yra draudžiami legaliai
pagal darbo sutartis dirbantys asmenys, tačiau mažiau nei pusė žino, kad SoDroje yra
draudžiami ir dirbantieji pagal individualios veiklos pažymą, verslo liudijimą.
3.1.3.2-6 lentelė. Gyventojų pagal išsilavinimą žinios apie darbuotojo įmokas SoDrai, (proc.)
Darbuotojo įmoka SoDrai1%

1%

)%

15%

24%

31%

34%

9,4

Netun nei aukštojo, nei profesinio
Povidurinis

14,2
17,8

11,7

16,8

112

21,6

11.1
10,9

7,4
8.6

8,8

2.4
2,6

24,3
16,1

Aukštesnysis arba aukštasis

21,4

9,9

19,5

14,5

8,0

9,2

3,8

10,5

Tiriant visuomenės informuotumą, siekta išsiaiškinti ne tik tai, ar gyventojai žino
SoDros atliekamas funkcijas ar SoDroje draudžiamas gyventojų grupes, bet ir tai, ar

gyventojai žino darbuotojo ir darbdavio įmokų SoDrai tarifus. Apklausa atskleidė, kad
didžioji dauguma Lietuvos gyventojų nežino, kokią dalį savo darbo užmokesčio jie su
moka SoDrai, arba šios įmokos dydį painioja su kitais mokesčiais (žr. 3.1.3.2-5 lentelę).
3.1.3.2-5 lentelėje pateikti duomenys rodo, kad kiek daugiau nei po dešimtadalį

šalies gyventojų darbuotojo įmokos dydį painioja su 15 proc. gyventojų pajamų mo
kesčio tarifu ir su 6 proc. privalomojo sveikatos draudimo mokesčio tarifu. Taip pat per

9 proc. gyventojų darbuotojo įmokos tarifą painioja su darbdavio įmokos tarifu. Visgi,
kad apdraustojo valstybinio socialinio draudimo įmokos tarifas yra 9 proc, žino beveik
penktadalis šalies gyventojų. Beveik tokia pati dalis gyventojų mano, kad SoDrai sumoka
3 proc. nuo savo darbo užmokesčio. Beje, kiek SoDrai sumoka darbuotojas, žino 16 proc.
kaimo ir 21 proc. miesto gyventojų. Gyventojų, atsižvelgiant į išsilavinimą, pasiskirsty
mas pagal žinias apie darbuotojo įmokų tarifus pateiktas 3.1.3.2-6 lentelėje.
3.1.3.2-7 lentelė. Gyventojų žinios apie darbdavio įmokas SoDrai (proc.)
DMavk> įmoka SoDrai
Gyventojų dalis (proc.)

3%
6%
9%
15%
24%
31%
34% Neito/teatsaką
4,63.14,910,515,228,46,922,8

Kaip ir buvo galima tikėtis, didesnė dalis gyventojų, neturinčių aukštojo išsilavi
nimo, nei turinčių, nežino darbuotojo įmokų SoDrai tarifų arba juos painioja su kitais
mokesčiais.
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3.1.3.2-7 lentelėje pateikti duomenys atskleidžia, kokia Lietuvos gyventojų dalis
žino darbdavio įmokų SoDrai tarifus.
Šiuo atveju apklausa parodė, kad per 28 proc. šalies gyventojų žino, jog darbdavys
SoDrai sumoka 31 proc. nuo darbuotojo darbo užmokesčio. Likusi gyventojų dalis arba
nežino, kokią dalį SoDrai sumoka darbdavys, arba, kaip ir darbuotojo įmokos SoDrai
atveju, darbdavio įmokos tarifą painioja su kitais mokesčiais (su bendru atskaitymo
nuo darbuotojo algos dydžiu, darbuotojo ir darbdavio įmokų SoDrai suma, gyventojų
pajamų mokesčiu]. Beje, kokia yra darbdavio įmoka SoDrai, žino beveik 23 proc. kaimo

gyventojų ir beveik 34 proc. miesto gyventojų. Gyventojų, atsižvelgiant į išsilavinimą,
pasiskirstymas pagal žinias apie darbdavio įmokų tarifus pateiktas 3.1.3.2-8 lentelėje.
3.1.3.2-8 lentelė. Gyventojų pagal išsilavinimą žinios apie darbdavio įmokas SoDrai (proc.)
Dotuotojo ^nokiSoDnl
Neturi nei aukštojo, nei profesinio
PovidunnB
Aukštesnysis arta aukštasis

3%

6%

15%

24%

31%

34%

5.7
5,6

3,2
5,2

5,9
4,4

12,2
10.5

15,4
16,1

19,4
31,0

6,1
6,5

noatsa
28.5
18,7

1,7

1,1

3.6

8,7

14.2

41,8

8,9

15,5

3.1.3.2-8 lentelėje pateikti duomenys rodo, kad dvigubai didesnė dalis gyventojų,

turinčių aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą, nei neturinčių žino, koks yra darbdavio
įmokos SoDrai tarifas.

Palyginus gyventojų dalį (18,6 proc), tiksliai žinančią darbuotojo įmokos SoDrai
tarifą, su gyventojų dalimi (28,4 proc), tiksliai žinančia darbdavio įmokos SoDrai tari
fą, peršasi išvada, kad gyventojai geriau išmano darbdavio įmokų SoDrai tarifus.
Vienu iš anketos klausimų taip pat siekta išsiaiškinti, kiek, gyventojų nuomone,
SoDros surenkamų pajamų yra skiriama pačios SoDros administravimui. Tyrimo re
zultatai atskleidė, kad didžioji dauguma Lietuvos gyventojų nežino tikslaus atsakymo
į šį klausimą (žr. 3.1.3.2-2 pav.).
SoDros administravimo išlaidos
•Iki 4 proc.
•Nuo 4 iki 6 proc.
•Nuo 6 iki 10 proc.
•Per 10 proc.
DNežino/neatsakė

29
3.1.3.2-2 pav. Atsakymų pasiskirstymas pagal atsakymų j klausimą: „Kiek, Jūsų nuomone,
SoDros surenkamų pajamų yra skiriama pačios SoDros administravimui?" (proc).

Taigi, kaip rodo 3.1.3.2-2 pav. pateikti duomenys, vos 5,5 proc. gyventojų žino, kad pa
čios SoDros administravimui yra skiriama iki 4 proc. jos surenkamų pajamų. Tuo tarpu
beveik 30 proc. šalies gyventojų mano, kad tam yra skiriama per 10 proc. SoDros pajamų.
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3.1.3.2-9 lentelėje pateiktas gyventojų pasiskirstymas pagal atsakymą į klausimą,
nuo ko, jų nuomone, priklauso socialinio draudimo pensijų, pašalpų ir išmokų dydis
Lietuvoje.
3.1.3.2-9 lentelė. Gyventojų pasiskirstymas pagal informuotumą apie socialinio draudimo
pensijų, pašalpų ir išmokų dydžio nustatymo kriterijus (proc.)
Gyvmitoki. pasiskirstymai (proc.)
Amžiaus21,6
legalaus darbo stažo ''':':i:~~\ •
• .^'-^:\':;^•
:
72,8
Sumokėtų SoDrai mokesčių71,8
Asmens poreikiųt,1
Dydis nepriklauso nuo jokių veiksnių, jis yra visiems vienodas1,7
Kita.,... .
. ..;, ....^.-' * ' •••••• .1,2

:''^ ~~

'

'

\

. :-y"--.^K''

•' '-^•

Nežino/neatsakė5,0
Dauguma Lietuvos gyventojų žino, kad nustatant socialinio draudimo pensijų,

pašalpų ir išmokų dydžius yra vadovaujamasi tokiais kriterijais, kaip legalaus darbo
stažas ir sumokėti SoDrai mokesčiai. Tarp nurodžiusiųjų kitus atsakymo variantus pa

sitaikė manančiųjų, kad SoDros išmokų dydis priklauso nuo valstybės biudžeto gali
mybių, ekonominės padėties, politikos, vaikų gimstamumo ir net sąžinės.
II pakopos pensijas kaupia per 1 mln. Lietuvos gyventojų, tačiau apklausa atsklei
dė, kad tik 38 proc. gyventojų žino, jog kaupiantiesiems antros pakopos pensijas bus
sumažinta SoDros mokama pensijos dalis. 22 proc. šalies gyventojų mano, kad SoDros
pensijos dalis nebus sumažinta ir 40 proc. atsakymo į šį klausimą nežino. Situacija
tarp miesto ir kaimo gyventojų yra labai panaši: kad kaupiantiesiems II pakopos pen
sijas bus sumažinta SoDros mokamos pensijos dalis, žino apie 39 proc. kaimo ir apie

37 proc. miesto gyventojų. Išanalizavus atsakymą į šį klausimą pagal išsilavinimo gru
pes, kaip ir anksčiau aptartų klausimų atvejais, paaiškėjo, kad daugiausiai klaidingai
manančių arba nežinančių apie tai, kad privačiai kaupiant pensijas yra sumažina
ma SoDros pensijos dalis, yra tarp gyventojų, turinčių žemiausią išsilavinimą, - net

67 proc. Tarp gyventojų, įgijusių povidurinj išsilavinimą, klaidingai manančių arba
nežinančių yra 55 proc, o tarp įgijusių aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą - 58 proc.
Gyventojų požiūris į socialinį draudimą
Dalis tyrimo klausimų buvo skirta parodyti gyventojų požiūrį į įvairius socialinio
draudimo aspektus. Pirmiausia siekta sužinoti, ar gyventojai pritartų, kad mažiau už

dirbusiųjų pensijos būtų didinamos daugiau uždirbusiųjų sumokėtų įmokų sąskaita.
Apklausa atskleidė, kad tokiam perskirstymui pritartų 28 proc. šalies gyventojų, ne
pritartų - 36 proc. ir tokia pati dalis (36 proc.) neturėtų nuomonės šiuo klausimu. Taip

pat apklausos duomenys parodė, jog mažiau uždirbusiųjų pensijų didinimui daugiau
uždirbusiųjų sąskaita, pritartų 8 procentiniais punktais daugiau kaimo gyventojų nei
miesto (atitinkamai 32,2 proc. ir 24,2 proc). 10 procentinių punktų daugiau gyvento

jų, kurių pajamos didesnės už šalies vidutinį darbo užmokestį nei tų, kurių mažesnės,
tokiam perskirstymui nepritartų (atitinkamai 44,2 proc. ir 33,4 proc).
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Analizuojant gyventojų pasitikėjimą SoDros galimybėmis ateityje mokėti pensijas,
pašalpas ir kitas išmokas, paaiškėjo, kad SoDros galimybėmis visiškai pasitiki arba pasitiki
24,5 proc. Lietuvos gyventojų, nei pasitiki, nei nepasitiki 33,5 proc. ir nepasitiki arba visiš

kai nepasitiki 41,7 proc. SoDros ateities galimybėmis visiškai pasitiki arba pasitiki daugiau
miesto gyventojų nei kaimo - atitinkamai 42,2 proc. ir 25,7 proc. Taip pat SoDros ateities

galimybėmis visiškai pasitiki arba pasitiki daugiau gyventojų, kurių pajamos mažesnės
arba lygios vidutiniam darbo užmokesčiui, nei tų, kurių didesnės - atitinkamai 41,1 proc.

ir 22,4 proc. Detalesnė informacija apie gyventojų pasitikėjimą SoDros galimybėmis atei
tyje mokėti pensijas, pašalpas ir išmokas yra pateikta 3.1.3.2-10 lentelėje.
3.1.3.3-10 lentelė. Pasitikėjimas SoDros ateities galimybėmis: gyventojų atsakymų
pasiskirstymas (proc.)
pasitikiu
Bendras gyventojų pasiskirstymas
Miestas
Kaimas

-y'-';

'

•

'

Pradinis, pagrindinis altą bendras
vidurinis išsilavinimas
Povidurinis išsilavinimas
Aukštasis išsilavinimas i.

nepasitikiu
23,3

33,5

34,5

6,5

35,7

33,9
33,2

22.8
0,5
33,3 ••-'• >?• •>••• ^

26,2

354

30,3

U /
1.1

-•"

nepasit

1,2

1,0
M

*

19,1
' 21/4

•' •'

37,5
26,3

;

:

7.2

;.

6,4

36,0
41,1 .

M

5,9

Pajsmos mažes^ės artra ly^ios
1500U

6,8

34,3

• ,;.•-•• •, •
.' . '.,
•31^ ;

25,7

1.1

Pajamos per 1600 Lt

0,3

22,1

30,3

39.8

7,4

Įdomu buvo išsiaiškinti ir gyventojų pasitikėjimą žiniasklaidos pateikiama infor
macija apie SoDros ateities galimybes mokėti pensijas, pašalpas ir išmokas. Paaiškėjo,
kad visiškai pasitiki arba pasitiki žiniasklaidos pateikiama informacija 19,3 proc. Lietu
vos gyventojų, nei pasitiki, nei nepasitiki 46,3 proc. ir nepasitiki arba visiškai nepasitiki

34,2 proc. Visiškai pasitiki arba pasitiki žiniasklaida daugiau miesto gyventojų nei kai
mo - atitinkamai 33,7 proc. ir 21,4 proc. Gyventojų, pagal išsilavinimo grupes, pasitikėji
mas žiniasklaidos pateikiama informacija apie SoDrą pateiktas 3.1.3.2-11 lentelėje.
3.1.3.2-11 lentelė. Pasitikėjimas Žiniasklaidos pateikiama informacija apie SoDrą:
gyventojų pasiskirstymas (proc.)

Pradinis, pagrindinis arba bendras
vidurinis i^silavinimas
PovkJurinis IšsHivinimai '• ^
Aukštasis išsilavinimas

Visiškai
pasitikiu

Pasitikiu

N>l pasitikiu, nei
nepasitikiu

Nepasukta

Visiškai
nepasitikiu

2.4

21,6

44,0

27,0

4,9

1,5

12,5

53,1

2M '

4,8

0,9

13,9

44,8

34.4

5,8

•

Tyrimo metu taip pat domėtasi, ar gyventojai dalyvautų socialinio draudimo sis
temoje, jei tai būtų neprivaloma. Apklausa atskleidė, kad jeigu dalyvavimas būtų ne-
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privalomas, SoDroje vis tiek draustųsi 34,3 proc. Lietuvos gyventojų, nesidraustų taip
pat 34,3 proc. gyventojų ir 31,4 proc. nežino, ar draustųsi SoDroje, ar ne. Dažniausiai
įvardyta dalyvavimo priežastis - pensija yra pajamų garantas, o nedalyvavimo - ne
pasitikėjimas SoDra. Kaip pasiskirsto gyventojai, kurie dalyvautų ir nedalyvautų ne

privalomoje SoDros draudimo sistemoje, atsižvelgiant į gyventojų pajamas, pateikta
3.1.3.2-12 lentelėje.
3.1.3.2-12 lentelė. Dalyvavimas/nedalyvavimas SoDros sistemoje, jeigu dalyvavimas būtų
neprivalomas: atsakymų pasiskirstymas (proc.)
Gyventojai su pajamomisGyventojai su pajamomis
S150ŪU.. ... :>1500Lt

^

Dalyvautų36,634,8
Nedalyvautų :.;, ••": ,." ^.••> 32,3 -;: ••;/. ,-. ;"?
44,2;
Nežino31,121,0
Gyventojų taip pat buvo klausiama, į kuriuos, jų nuomone, veiksnius turėtų būti
atsižvelgiama didinant/mažinant SoDros pensijas, pašalpas ir išmokas. Dauguma gy

ventojų mano, kad turėtų būti atsižvelgiama į pragyvenimo išlaidų pokyčius ir vidu
tinio darbo užmokesčio pokyčius. Tokios nuomonės laikosi atitinkamai 63,1 proc. ir
44,5 proc. gyventojų. 12,9 proc. gyventojų mano, kad turėtų būti atsižvelgiama dar ir
į SoDros pajamas. Į kitus atsakymo variantus respondentai įtraukė tokius veiksnius

kaip valstybės biudžetą, demografinę padėtį, tarnautojų skaičiaus mažinimą, atsižvel
gimą į kitas ES šalis, žmonių poreikius.
Gyventojų pasiskirstymas pagal tai, kas, jų nuomone, priima sprendimą dėl jau
mokamų pensijų didinimo/mažinimo Lietuvoje, pateiktas 3.1.3.2-13 lentelėje.
3.1.3.2-13 lentelė. Gyventojų nuomonės apie tai, kas priima sprendimus dėl jau mokamų
pensijų didinimo/mažinimo Lietuvoje, pasiskirstymas (proc.)
Prezidentas....-. ,-. :;

;• ..-•••••:•• f3,9

Seimas43,3
Vyriausybe -•<••',. ••••-' '. .
r ;• '"• .į J ,;\ '• •'•.-..;;•
.43,0 :
Savivaldybės0,6
SoDra'••-...V .'.•• '\~: v ' -V. ;:' • :•••-:,%(,

:

Europos Sąjungos institucijos0,4
Kita•'•.••• ••'-' : y i •'; •'-•'--•• v
'0,7 •:

.•-.-•

:•

;.' ••

. -v •

.. /•"

•

'

'

v

•-' ;•• ;

Nežino/neatsakė4,6
Kaip rodo 3.1.3.2-13 lentelėje pateikti duomenys, 43 proc. šalies gyventojų mano,

kad Lietuvoje sprendimą dėl jau mokamų pensijų didinimo/mažinimo priima Seimas
ir tokia pati dalis gyventojų įsitikinusi, kad Vyriausybė.
Respondentų taip pat buvo prašoma nurodyti, kuris iš išvardytų būdų, jų nuo
mone, būtų pats veiksmingiausias siekiant daryti poveikį sprendimams dėl pensijų ir
pašalpų dydžio, jų gavimo sąlygų ir pan. Rezultatai pateikti 3.1.3.2-3 pav.
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Apdraustųjų galimybės daryti Įtaką draudimo sąlygoms (proc.)
Nežino/neatsakė
Kita
Niekaip negaliu
Balsuoti rinkimuose
Patekti i Seimą
ISsakyti nuomonę ^iniaskjaidos priemonėse
Rašyti pasiūlymus/skundus ir pan
Dalyvauti protesto akcijose
Dalyvauti politinių parbm veikloje

3.1.3.2-3 pav. Gyventojų nuomonės dėl būdų daryti įtaką draudimo sąlygoms
pasiskirstymas (proc).

Tyrimas atskleidė, kad didelė dalis Lietuvos gyventojų mano, jog jie niekaip negali
daryti poveikio sprendimams dėl pensijų ir pašalpų dydžio, jų gavimo sąlygų ir pan.
Beveik 18 proc. šalies gyventojų veiksmingiausiu būdu laiko dalyvavimą protesto ak
cijose. Kaip gyventojų nuomonė šiuo klausimu pasiskirsto pagal skirtingas amžiaus
grupes, pateikta 3.1.3.2-14 lentelėje.
3.1.3.2-14 lentelė. Gyventojų nuomonės dėl būdų daryti įtaką draudimo sąlygoms
pasiskirstymas pagal amžių (proc.)
Apdraintųlų galimybės daryti įtaką draudimo
sąlygoms
Dalyvauti politinių partijų veikloje
Dalyvauti protesto akcijoje

1W9m
6,8
11,5 y

Rašyti pasiūlymus/skundus/kitus rastus valdžiai
Bsakyti nuomonę SniasklaKtas priemonėse .

7,6
4,5

Patekti j Seimą

14,6
12,8
34,0

Balsuoti rtntomuoss •

-

Niekaip negaliu
Kita;

' '• •''

'

• •..

Nežino/neatsakė

v
•

•:•.
'

3Hm.
2,2
' 17,7 ':

3,2
;•: 18,5

5,1
/

7,9
12,5

9,7
: 9.8

:

44,6

43,0
.

6,9

50-ffl m.

5,3

0.74ra.

1,1
2,3
' ,//23,5 •<•;; , ' 19,9

3,5
M "•'.•

M

0,5
7,7

M8m.

:'• '

3,1
5,8

...

8,3
9,2 •'•:•
41,4
• 2,8

^

4.8

5,6
.3
4,7
10,3
45,2
1,1
6.6

Pastebima, kad daugiau į jauniausią amžiaus grupę nei į kitas grupes patenkančių

gyventojų mano, jog veiksmingiausias būdas daryti įtaką draudimo sąlygoms yra da
lyvavimas politinių partijų veikloje ir patekimas į Seimą. Beveik 10 procentinių punk
tų mažiau gyventojų iki 30 m. nei vyresniųjų mano, kad niekaip negali daryti įtakos
sprendimams, susijusiems su draudimo sąlygomis.

Apibendrinimas
Draudimo sistemos nuo socialinių rizikų aiškumas, jos suprantamumas leidžia

gyventojams priimti racionalius sprendimus. Iš kitos pusės, tuomet galima tikėtis gy
ventojų pasitikėjimo socialiniu draudimu ir paramos jam. Pasitikėjimas ir parama gali

' falinis draudimas Lietuvoje: kontekstas, raida, ^

sąlygoti šios srities politinį stabilumą bei sistemos tolydumą, jos sėkmingesnį pritai
kymą prie kintančių demografinių ir ekonominių konteksto veiksnių pokyčių. Tuo tar
pu Lietuvos gyventojai yra nepakankamai informuoti apie SoDros sistemą.

•Nors iš esmės didžioji dauguma šalies gyventojų žino pagrindines SoDros
atliekamas funkcijas, tačiau dar didelė gyventojų dalis priskiria SoDrai sveika
tos draudimo funkcijas, kurių pastaroji neadministruoja. Galima pastebėti šiek
tiek mažesnį kaimo gyventojų informuotumą apie SoDros funkcijas. Jaunesnio
amžiaus gyventojų grupės santykinai mažiau yra informuotos apie SoDros
funkcijas nei priešpensinio ir pensinio amžiaus gyventojų grupė.

•Gyventojai nepakankamai žino apie savarankiškai dirbančių asmenų (dirban
čių pagal individualios veiklos pažymą, verslo liudijimą, autorines sutartis) so
cialinį draudimą.

•Didžioji dauguma Lietuvos gyventojų nežino, kokią dalį savo darbo užmokesčio
jie sumoka SoDrai, arba šios įmokos dydį painioja su kitais mokesčiais: tik apie
penktadalis šalies gyventojų žino, kad apdraustojo valstybinio socialinio draudi
mo įmokos tarifas yra 9 proc, beveik tokia pat dalis gyventojų mano, kad SoDrai
sumoka 3 proc. nuo savo darbo užmokesčio. Didesnė dalis gyventojų, neturinčių

aukštojo išsilavinimo, nei turinčių, nežino darbuotojo įmokų SoDrai tarifų arba
juos painioja su kitais mokesčiais.

•Tik apie trečdalis šalies gyventojų žino, kad darbdavys SoDrai sumoka 31 proc.
nuo darbuotojo darbo užmokesčio. Likusi gyventojų dalis arba nežino, kokią
dalį SoDrai sumoka darbdavys, arba darbdavio įmokos tarifą painioja su kitais
mokesčiais (su bendru atskaitymo nuo darbuotojo algos dydžiu, darbuotojo ir

darbdavio įmokų SoDrai suma, gyventojų pajamų mokesčiu). Kokia yra darb
davio įmoka SoDrai, žino daugiau miesto nei kaimo gyventojų. Daug geriau šiuo

klausimu informuoti turintys aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą gyventojai.
•Gyventojai taip pat nežino, kiek kainuoja SoDros administravimas: trečdalis
mano, kad jis 2,5 karto brangesnis nei yra.
•Nors dauguma Lietuvos gyventojų žino, kad kiekvienam asmeniui nustatant

socialinio draudimo pensijų, pašalpų ir išmokų dydžius yra vadovaujamasi to
kiais kriterijais, kaip legalaus darbo stažas ir sumokėti SoDrai mokesčiai, yra

manančiųjų, kad SoDros išmokų dydis priklauso nuo valstybės biudžeto gali
mybių, ekonominės padėties, politikos, vaikų gimstamumo ir net sąžinės.
•Nors II pakopos pensijas kaupia per milijoną šalies gyventojų, tačiau dauguma ne

žino, kad dėl to jų SoDros pensija ateityje sumažės: šiek tiek daugiau nei penkta
dalis klaidingai įsitikinę, kad SoDros pensijos dalis nebus sumažinta dėl II pakopos
pensijos kaupimo, o 40 proc. į šį klausimą atsako „nežinau". Daugiausiai klaidingai
manančių arba nežinančių apie tai, kad privačiai kaupiant pensiją sumažinama So
Dros pensijos dalis, yra tarp gyventojų, turinčių žemiausią išsilavinimą.

Gyventojai iš esmės nepalankiai vertina SoDros atliekamą pajamų perskirstymą
per pensijų sistemą: pritaria šiek tiek mažiau nei trečdalis. Šiek tiek daugiau pritaria
kaimo gyventojai, o nepritaria didesnį darbo užmokestį nei vidutinis gaunančių gy
ventojų grupė. Nepalankus požiūris į perskirstymą gali būti nulemtas įvairių priežas-
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čių: nedidelių pensijų kaip pagrindinio pajamų šaltinio, bendrai visuomenėje vyrau
jančio požiūrio, kurį formuoja žiniasklaida ir 1.1.

SoDros galimybėmis ateityje mokėti pensijas, pašalpas ir kitas išmokas gyventojai
yra labiau linkę nepasitikėti: neutraliai vertina daugiau nei trečdalis, o nepasitiki dau
giau kaip 40 proc. Labiau pasitiki mažesnes pajamas gaunantys ir kaimo gyventojai.

Tikėtina, kad šį nepasitikėjimą formuoja žiniasklaidoje dažnai skelbiamos nuomonės
apie grėsmes SoDrai ir sunkią jos finansinę padėtį.
Gyventojų menką pasitikėjimą SoDra, informuotumą apie ją atskleidžia ir tai, kad
SoDroje vis tiek draustųsi tik šiek tiek daugiau nei trečdalis Lietuvos gyventojų, jeigu
dalyvavimas būtų neprivalomas. Nesidraustų tokia pati dalis ir tokia pati dalis nežino,

ar draustųsi SoDroje. Dažniausiai įvardyta dalyvavimo priežastis - pensija yra pajamų
garantas, o nedalyvavimo - nepasitikėjimas SoDra.

Žiniasklaidos skelbiama informacija apie SoDrą gyventojai yra labiau linkę ver
tinti neutraliai, nors reikia atkreipti dėmesį, kad beveik penktadalis gyventojų pasitiki
žiniasklaidos pateikiama informacija apie SoDrą, „nei pasitiki, nei nepasitiki" - beveik

pusė šalies gyventojų, o likusieji - nepasitiki. Labiau linkę pasitikėti kaimo gyventojai.
Nors gyventojai teigia, kad jų požiūris į žiniasklaidos skelbiamą informaciją yra dau
giau neutralus, vis dėlto šiuolaikinėje visuomenėje tai yra pažinimo šaltinis tuo atveju,

kai turi nepakankamai žinių apie reiškinį, kai neturi galimybių sužinoti apie jį daugiau
tiesiogiai. Kita vertus, tyrimai rodo, kad kartojama informacija yra lengviau įsimenama,
o taip pat ji įsimenama, jei turi nerimą skleidžiančią žinią, nes žmonės jautriau reaguoja

į neigiamą žinią. Ekonominių krizių laikotarpiais žiniasklaida periodiškai skelbė apie
SoDros finansines problemas, tuo sukeldama gyventojams abejonių apie SoDros ateitį,
norą dalyvauti šioje sistemoje, kurios finansinė būklė jau dabar yra sunki.
Nusivylimas šalies politinėmis institucijomis o ir nepakankamas SoDros sistemos
išmanymas suponuoja gyventojų bejėgiškumą kaip nors paveikti su SoDros sistema

susijusius sprendimus (didelė dalis Lietuvos gyventojų mano, jog jie niekaip negali
daryti poveikio sprendimams dėl pensijų ir pašalpų dydžio, jų gavimo sąlygų ir pan.),
nebent per protesto akcijas ar patekę į Seimą.
Šalies gyventojų informuotumo apie SoDros sistemą spragos, iš esmės nepalan

kus požiūris į perskirstymą, žiniasklaidos nerimą keliančios žinios apie SoDrą lemia
nepasitikėjimą ja, palankias sąlygas interesų grupių siūlomiems „geresniems produk
tams rinkoje", nuolatines sistemos reformas, nes politikai siekia taisyti sistemą, kuria
gyventojai „nepatenkinti".

3.1.4. Kontekstinių ir vidinių Lietuvos socialinio draudimo
sistemos veiksnių sąveika
Išnagrinėjus atskirų ekonominio, demografinio, politinio bei visuomenės požiū

rio rodiklių poveikį socialinio draudimo sistemai, šiame skyriuje bus siekiama komp
leksiškai įvertinti kontekstinių ir vidinių Lietuvos socialinio draudimo sistemos veiks
nių sąveiką.
Siekiant kiekybiškai įvertinti atskirų rodiklių tarpusavio ryšius ir svarbą Lietuvos
socialinio draudimo sistemoje yra pasitelkta struktūrinių lygčių modeliavimo techni-
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ka. Struktūrinių lygčių modeliavimas (angį. structural equation modeling^ - tai sta
tistinė technika, skirta priežastinių ryšių testavimui ir įvertinimui, atsižvelgiant j sta

tistinius duomenis ir teorines prielaidas. Struktūrinių lygčių modeliai jungia tiesinės
regresijos, kelių analizės bei faktorių analizės galimybes bei pasižymi aiškinamosio
mis ir įrodomosiomis savybėmis. Svarbu paminėti, jog struktūrinių lygčių modelyje,
skirtingai nei paprastoje regresijoje, kiekvienas kintamasis gali būti tiek priklausomu,

tiek ir nepriklausomu kintamuoju tuo pačiu metu, todėl šio modelio taikymas leidžia
papildyti 3.1.1-3.1.2 skyrių rezultatus. Struktūrinių lygčių modelio konstravimas re
miasi teorinėmis prielaidomis apie kintamųjų ryšių struktūrą. Sukonstravus teorinį

modelį tikrinama, ar jis yra gerai suderintas su duomenimis ir gali būti modifikuoja
mas, atsižvelgiant į ryšius tarp kintamųjų ir parametrų bei jų statistinį reikšmingumą.

3.1.3-1 pav. Pirminė socialinio draudimo sistemos rodiklių ir kontekstinių kintamųjų ryšių
schema ir jų standartizuoti regresiniai svoriai.
Šaltinis: autorių skaičiavimai pagal Statistikos departamento irSoDros duomenis (pagrindinės modelio
charakteristikos: Chi-sąuare = 0.000, GFI = 0.468. CF1 = 0.675. RMSEA = 0.418).
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Struktūrinių lygčių modeliavimas leidžia aprėpti egzogeninius kintamuosius (inf
liacija, realus BVP, tenkantis vienam užimtajam, užimtumo lygis, gyventojų nuo 18 m.

iki pensinio amžiaus skaičius, laikas iki rinkimų), kurie daro įtaką endogeniniams kin
tamiesiems (vidutinis bruto atlyginimas šalyje, apdraustųjų visomis draudimo rūšimis
skaičius, SoDros įmokų suma, laikas iki LR Seimo rinkimų, SoDros pajamų balansas, ne
pasitikėjimas SoDra ir vidutinės išmokos pagal rūšį]. Dėl duomenų prieinamumo ir pati

kimumo problemų apsiribota 1998-2010 m. laikotarpiu. Skaičiavimai atlikti IBM AMOS
20.0 programa. Modelyje naudojamos ketvirtinės rodiklių vertės.
Konstruojant Lietuvos socialinio draudimo sistemos ryšio su kontekstiniais kin
tamaisiais modelį, buvo remtasi teorinėmis socialinio draudimo sistemos funkciona
vimo prielaidomis bei 3.1.1-3.1.2 skyrių išvadomis apie kintamųjų ryšius. Hipotetinė

kintamųjų ryšių modelio struktūra, pašalinus statistiškai nereikšmingus kintamuo
sius, standartizuoti modelio parametrų svoriai, egzogeninių kintamųjų koreliacijos

koeficientai ir endogeninių kintamųjų daugialypės koreliacijos koeficientai pavaiz
duoti 3.1.3-1 pav.
Prieš aptariant 3.1.3-1 pav. pavaizduotą schemą reikia pažymėti, jog didelis mo
delyje naudojamų kintamųjų ir parametrų skaičius ir trumpa duomenų eilutė nelei

džia daryti patikimų išvadų apie kintamųjų ryšių stabilumą. Kita svarbi problema, jau
anksčiau pažymėta 3.1.1 skyriuje - egzistuoja stiprus ryšys tarp pagrindinių sociali
nio draudimo sistemos, ekonominių, darbo rinkos ir demografinių rodiklių. Tai rodo,
jog šios atskiros sistemos tarpusavyje yra glaudžiai susietos ir tuo pat metu kelia multikolinearumo problemą, bandant sujungti visus kintamuosius į bendrą modelį. Nors
3.1.3-1 pav. pavaizduotas modelis nėra gerai suderintas su duomenimis ir negali būti
laikomas patikimu pavaizduotų priklausomybių įrodymu, jis yra pateikiamas siekiant
iliustruoti aptartų veiksnių tarpusavio loginius ir statistinius ryšius. Visi modelyje

pavaizduoti ryšiai yra statistiškai reikšmingi, dauguma esant labai aukštai (p < 0,01)
patikimumo ribai.
3.1.3-1 pav. pavaizduotas modelis yra sudarytas iš penkių egzogeninių nepri
klausomų kintamųjų: infliacija, vienam užimtajam tenkantis realus BVP, užimtumo
lygis, gyventojų nuo 18 m. iki pensinio amžiaus skaičius, laikas iki LR Seimo rinkimų.
Minėti egzogeniniai kintamieji daro įtaką schemoje pavaizduotiems endogeniniams
kintamiesiems: vidutiniam bruto atlyginimui šalyje, apdraustųjų visomis draudimo
rūšimis skaičiui, bendrai SoDros įmokų sumai (be privalomojo sveikatos draudimo

įmokų), socialinio draudimo pajamų balansui (be asignavimų), nepasitikėjimui SoDrai
bei vidutinėms išmokoms pagal rūšis. Reikia pažymėti, jog į modelį nėra įtrauktos li
gos išmokos dėl duomenų apie jų vidutinius ketvirtinius dydžius trūkumo, taip pat
nelaimingų atsitikimų darbe ir našlių/našlaičių socialinio draudimo išmokos, kurios
nesudaro reikšmingos dalies socialinio draudimo biudžete.

Demografinių kintamųjų grupei šiame modelyje galima priskirti populiacijos nuo
18 m. iki pensinio amžiaus skaičių. Tiesa, šis kintamasis atspindi ir politinį veiksnį pensinio amžiaus vėlinimą. Kaip rodo modelyje pateikti duomenys, šis kintamasis stip
riai koreliuoja su realaus BVP vienam užimtajam rodikliu. Nors minėtas ryšys yra stip
rus (koreliacijos koeficientas lygus 0.82), tačiau iš dalies koreliacija gali būti nulemta
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atsitiktinių veiksnių, t. y. pensinio amžiaus vėlinimo ir ekonominio augimo laikotarpių
sutapimo. Tačiau šis kintamasis teoriškai yra geriau nei kiti demografiniai rodikliai (po
puliacijos dydis, darbingo amžiaus žmonių skaičius) pagrįstas ir teigiamai koreliuoja
tiek su šalies ūkio, tiek ir su apdraustųjų skaičiaus augimu. Taip pat įdomus stiprus at

virkštinis šio kintamojo ryšys su nepasitikėjimu SoDra. Galima daryti prielaidą, jog vi
suomenės senėjimas kelia susirūpinimą ir nepasitikėjimą socialinio draudimo sistema.

Į modelį įtraukti makroekonominiai kintamieji - realaus BVP dydis vienam užim
tajam, infliacijos lygis. Abu šie kintamieji statistiškai reikšmingai veikia vidutinį šalies
bruto darbo užmokestį, tuo tarpu šių egzogeninių kintamųjų tarpusavio ryšys pasiro
dė esąs statistiškai nereikšmingas. BVP kintamasis yra ypač glaudžiai susietas su vidu
tinio bruto atlyginimo dinamika, o per ją ir su kitais kintamaisiais, o tai kelia schemos

kintamųjų multikolinearumo problemą.
Modelio duomenys rodo, jog užimtumo lygis daro reikšmingą įtaką apdraustųjų
visomis socialinio draudimo rūšimis skaičiui. Šis kintamasis kartu su darbingos po
puliacijos dydį atspindinčiu rodikliu paaiškina apie 0,89 proc. apdraustųjų skaičiaus
dispersijos. Galima daryti prielaidą, jog nepaaiškintą dispersijos dalį gali lemti kiti į
modelį neįtraukti veiksniai -socialinio draudimo aprėpties didinimas, užimtumo po
kyčiai šešėlinės ekonomikos dalyje arba ekonominės veiklos sektoriuose, kur draudi
mas visomis socialinio draudimo rūšimis nėra privalomas.

Kaip jau buvo minėta, kontekstiniai kintamieji modelyje buvo jungiami su sociali
nio draudimo sistemos endogeniniais kintamaisiais: socialinio draudimo įmokų ben
dra suma, socialinio draudimo pajamų balansu ir vidutiniais pagrindinių socialinio

draudimo išmokų dydžiais. Pastebėta, kad atlyginimų (ir BVP) augimas turi žymiai di
desnę įtaką SoDros įmokų augimui, palyginus su apdraustųjų skaičiaus augimu. Aukš
ti pagrindinių išmokų rūšių daugialypės koreliacijos koeficientai rodo, jog modelyje
panaudoti veiksniai (atlyginimų dydžiai, SoDros įmokų surinkimas, laikas iki rinkimų)
gerai paaiškina šių kintamųjų dispersijas. Likusi dispersijos dalis (nuo 10 iki 25 proc.)
yra sunkiai paaiškinama nesant aiškių išmokų indeksavimo taisyklių, taip pat dėl ats

kirų išmokų gavėjų grupių atlyginimų augimo netolygumų.
Kaip matome, motinystės ir ypač senatvės pensijų dydžių augimas turi neigiamos
įtakos SoDros balansui, ryšys tarp vidutinių bedarbio išmokų ir SoDros balanso nėra
statistiškai reikšmingas, tuo tarpu ryšys su netekto darbingumo/invalidumo išmo
komis yra teigiamas. Pastarasis ryšys, turint omenyje aukštą koreliaciją tarp netekto

darbingumo/invalidumo ir senatvės pensijų dydžių, greičiausiai atsiranda dėl multi
kolinearumo, taigi šiuos ryšius reikėtų interpretuoti ypač atsargiai. Kitų SoDros išlai
dų poveikis SoDros balansui šiame modelyje nėra analizuojamas, kadangi teoriniame

modelyje buvo apsispręsta, jog šios trys išmokų rūšys apima didžiausią gavėjų ratą ir
tokiu būdu didesnę dalį socialinio draudimo biudžeto.
Taip pat buvo tikrinamas ryšys tarp socialinio draudimo sistemos kintamųjų ir
pasitikėjimo SoDra rodiklio bei su laiku iki LR Seimo rinkimų. Pastarasis rodiklis buvo
panaudotas todėl, jog pastebėtas ryšys tarp LR Seimo rinkimų laikotarpių ir pensijų
pakeitimo normų šuolių, taip pat svarbių politinių sprendimų ir reformų (žr. 3.1.2 sky

rių). Taigi buvo bandoma patikrinti prielaidą, jog mažėjant laikui iki rinkimų padidėja
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išmokų dydžiai. Visgi ryšys tarp laiko iki rinkimų ir išmokų dydžių pokyčių nors ir yra
statistiškai reikšmingas, tačiau labai silpnas. Tokiu būdu labiau tikėtina prielaida, jog
socialinio draudimo išmokų pakeitimo normų šuoliai rinkiminiu laikotarpiu atsiranda

dėl to, jog istoriškai keli pastarieji LR Seimo rinkimai sutapo su finansinėmis krizėmis
ar ekonominiais pakilimais.

Užimtumo lygis

Atlyginimas bruto]-^Vj Apdraustųjų skalaus

3.1.3-2 pav. Socialinio draudimo sistemos rodiklių ir kontekstinių kintamųjų ryšių schema
ir jų standartizuoti regresiniai svoriai.
Šaltinis: autorių skaičiavimai pagal Statistikos departamento irSoDros duomenis (pagrindinės modelio
charakteristikos: Chi-sąuare = 11.062, GFI = 0.952. CFI = 0.999, RMSEA = 0.046, df-10).

Įdomūs yra kintamųjų ryšiai su nepasitikėjimo SoDra rodikliu: be jau minėtos de
mografinių tendencijų įtakos, nepasitikėjimą SoDra nagrinėjamoje schemoje mažina
gerėjantis SoDros balansas, o taip pat didesnis nedarbo išmokų dydis ir ypač didėjan
čios vidutinės senatvės pensijos. Duomenys rodo, jog nepasitikėjimas didėja, augant
vidutinėms motinystės išmokoms. Visgi, kai visi kiti standartizuoti regresijos svoriai
yra neigiami, šis ryšys nėra ypač stiprus. Apie 14 proc. nepasitikėjimo SoDra disper

sijos lieka nepaaiškinta, taigi ją lemia kiti veiksniai. Tai gali būti sunkiai nustatomi
visuomenės informavimo priemonių ar SoDros įvaizdžio nulemti veiksniai, bendras
nepasitikėjimo viešosiomis institucijomis poveikis ir pan.
Kaip jau buvo minėta, 3.1.3-1 pav. pateikta schema dėl savo kintamųjų gausos yra

informatyvi, tačiau dėl multikolinearumo ir nepakankamo duomenų kiekio reikalauja
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supaprastinimo. Pakoreguota socialinio draudimo sistemos rodiklių ir kontekstinių
kintamųjų ryšių schema yra pateikta 3.1.3-2 pav.
Kaip matome, 3.1.3-2 pav. pateiktoje schemoje atsisakyta daug kintamųjų, kurie
tarpusavyje koreliavo. Nors antrasis modelis apima mažiau kintamųjų, tačiau jo sta
tistinės charakteristikos yra geresnės, modelio supaprastinimas iš esmės nepakenkė

jo aiškinamajai galiai. Žvelgdami į daugialypės koreliacijos koeficientus matome, jog
didžioji dalis endogeninių kintamųjų dispersijų yra paaiškinta. Reikšmingai sumažėjo
tik nepasitikėjimo SoDra daugialypės koreliacijos rodiklis. Tai rodo, jog nepasitikėjimo
SoDra rodiklis yra sudėtingas kintamasis, kurio negalima visiškai paaiškinti tik darbo
rinkos ar vidiniais SoDros sistemos veiksniais. Galima daryti prielaidą, jog siekiant pa

aiškinti pasitikėjimo SoDra dinamiką į modelį reikėtų įtraukti papildomus veiksnius,
rodančius SoDros įvaizdžio pokyčius, bendrą pasitikėjimo institucijomis atmosferą ša
lyje. Deja, šie rodikliai yra sunkiai nustatomi ir dėl to į modelį įtraukti nebuvo.
Iš kitos pusės, antrajame modelyje išryškėjo, jog nepasitikėjimo SoDra rodikliui di
džiulę įtaką daro darbo rinkos rodikliai. Palanki ekonominė situacija, kai padidėja atly
ginimai ir apdraustųjų skaičius, palankiai veikia pasitikėjimą SoDra ir leidžia paaiškinti
didžiąją dalį šio kintamojo dispersijos (67 proc). Konstruojant modelį buvo bandoma
išsiaiškinti, ar nėra atgalinio ryšio tarp šių kintamųjų -1. y. ar nepasitikėjimo SoDra ma
žėjimas turi teigiamos įtakos apdraustųjų socialiniu draudimu skaičiaus augimui. Mode
lio duomenys rodo, jog toks ryšys nėra statistiškai reikšmingas, o nepasitikėjimo SoDra

pokyčiai neturi reikšmingos įtakos apdraustųjų skaičiaus kitimui.
Antrajame supaprastintame modelyje galima aiškiai matyti, jog palyginus su SoDros
įmokų dinamika, išmokos ir pensijos turi žymiai didesnę įtaką SoDros balanso mažėji
mui. Kaip buvo minėta 3.1.1.5 skyriuje, praėjusių finansinių krizių laikotarpiais SoDros

įmokų surinkimui mažėjant, SoDros išmokos ne tik nemažėjo, bet net kurį laiką didėjo.
Iš vienos pusės tai užtikrino aukštas SoDros išmokų, ypač pensijų, pakeitimo normas
krizių laikotarpiais, tačiau be pinigų rezervo neišvengiamai sukeldavo SoDros deficitą.

Apibendrinant šio ir ankstesnių skyrių medžiagą galima teigti, jog SoDros sis
temos funkcionavimas, problemos ir jų sprendimai yra neatsiejami nuo bendro de
mografinio, ekonominio ir politinio šalies konteksto. Nesant galimybių kontroliuoti
išorinius veiksnius, SoDros savireguliacijos mechanizmai, pvz., išmokų indeksavimas,

keičiantis sąlygoms padėtų bent iš dalies apsaugoti socialinio draudimo sistemą. At
likta kontekstinių ryšių įtakos Lietuvos socialinio draudimo sistemos funkcionavimui
analizė taip pat parodė, jog:
1.Socialinio draudimo įsipareigojimų (išmokų ir pensijų] pokyčiai turi žymiai
didesnę įtaką SoDros balansui nei SoDros įmokų dinamika. Ryšys tarp SoDros
įmokų ir išmokų rodo nepakankamai lankstų jų subalansavimo mechanizmą.

Aiškių išmokų indeksavimo taisyklių nebuvimas taip pat neleidžia patikimai
nustatyti atskirų išmokų dydžių dinamikos veiksnių. Vidutinių išmokų dydžių
pokyčius galima tik iš dalies paaiškinti ekonominių, darbo rinkos ir politinių
veiksnių poveikiu.

2.Viešoje erdvėje dažnai diskutuojamas ryšys tarp LR Seimo rinkimų ir išmokų
dydžių augimo yra statistiškai reikšmingas, tačiau silpnas. Daug didesnę įtaką
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daro bendra šalies makroekonominė situacija. Galima pažymėti, jog istoriškai
keli pastarieji LR Seimo rinkimai sutapo su finansinėmis krizėmis ar ekono
miniais pakilimais. Taigi 3.1.2. skyriuje aptartus socialinio draudimo išmokų

pakeitimo normų šuolius rinkimų laikotarpiu tik nedidele dalimi būtų galima
priskirti tiesiogiai su rinkimais susijusiems politiniams veiksniams.

3.Užimtumo lygis daro reikšmingą įtaką apdraustųjų visomis socialinio drau
dimo rūšimis skaičiui. Apie 10 proc. apdraustųjų skaičiaus dispersijos lemia
kiti veiksniai, galimai susiję su socialinio draudimo aprėpties didinimu, užim
tumo pokyčiais šešėlinės ekonomikos dalyje arba ekonominės veiklos sekto
riuose, kur draudimas visomis socialinio draudimo rūšimis nėra privalomas.

4.Nepasitikėjimo SoDra rodiklį galima tik iš dalies paaiškinti objektyviais darbo
rinkos, apdraustųjų skaičiaus ar SoDros biudžeto balanso pokyčiais. Apie treč

dalis dispersijos lieka nepaaiškinta. Galima daryti prielaidą, jog pasitikėjimui
SoDra svarbią įtaką daro subjektyvūs veiksniai: visuomenės informavimo prie
monių, suinteresuotų institucijų ir pačios SoDros formuojamas įvaizdis, bendro

pasitikėjimo valstybinėmis institucijomis pokyčiai.
5.Sudaryto modelio duomenys rodo, jog nepasitikėjimo SoDra svyravimai ne
turi reikšmingos įtakos apdraustųjų skaičiaus pokyčiams, t. y. neskatina akty
vesnio dalyvavimo sistemoje ar pasitraukimo iš jos.

3.2. Numatomas Lietuvos socialinio draudimo raidos

kontekstas 2012-2060 m.
3.2.1. Lietuvos socialinio draudimo raidos kontekstas

2012-2060 m. tarptautinių organizacijų prognozėse
Kaip buvo parodyta 3.1. monografijos skyriuje, demografiniai, ekonominiai, poli
tiniai ir kiti konteksto veiksniai reikšmingai veikia socialinio draudimo sistemą. Šiame
skyriuje bus analizuojamos ekonominės ir demografinės prognozės Lietuvai, siekiant
parodyti ateities iššūkius socialiniam draudimui, atskiroms jo rūšims bei sąveikai tarp
atskirų apdraustųjų grupių. Skyriuje bus analizuojamos tarptautinių ir Lietuvos insti
tucijų pateiktos ekonominės ir demografinės prognozės, siekiant jas kritiškai įvertinti
bei atrasti sąlyčio taškų.
Skirtingais būdais atliktų prognozių derinimo strategija yra dažnai naudojama em
piriniuose tyrimuose, nors šis metodas ir turi aršių priešininkų. Oponentai argumentuo
ja, jog reikėtų ieškoti vienintelio labiausiai tiriamajam fenomenui tinkamo prognozavi
mo metodo, bei atkreipia dėmesį į formalių statistinių procedūrų pažeidimus, kurie ne
išvengiami derinant prognozes. Prognozių derinimo šalininkai teigia, jog toks metodas
padeda išvengti klaidų, susijusių su prognozuojamos situacijos neapibrėžtumu, duome

nų ir atskirų metodų trūkumais, tyrėjų šališkumu (Armstrong, 2001]. Ryškus skirtingais
metodais darytų prognozių derinimo pavyzdys yra Tarptautinės darbo organizacijos
(toliau TD0] atliekamos darbo jėgos prognozės, kurios pateikiamos taip pat ir Lietu

vai (ILO, 2011). Svarbus TDO ataskaitoje pateiktas pastebėjimas, jog idealiuoju atveju
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prognozavimo klaidos turėtų būti atsitiktinės ir derinant prognozes turėtų tarpusavyje
pasinaikinti. Vis dėlto, dažniausiai prognozavimo klaidos glaudžiai teigiamai koreliuoja
tarpusavyje, todėl pavienių prognozių informacija, naudotų duomenų ir metodų apra

šymai laikomi svarbiais informacijos šaltiniais vertinant prognozių pagrįstumą. Šioje
analizėje bus siekiama pasinaudoti prognozių derinimo privalumais bei išvengti susi
jusių trūkumų: vertinant prognozuojamas tendencijas bus atsižvelgiama į metodinius
prognozių skirtumus, prielaidas ir galimą jų poveikį rezultatams.

3.2.1.1. Socialinio draudimo demografinio konteksto prognozės
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3.2.1.1-1 pav. Gyventojų skaičiaus prognozės.
Pastaba: Pasikliautinumo intervalas 95 proc.
Šaltinis: JT ir „Eurostat" (Europop 2010). autorių skaičiavi^ai.
Kalbant apie ilgalaikes demografines Lietuvos perspektyvas, yra prieinami tik

tarptautinių institucijų („Eurostat" ir Jungtinių Tautų) atliktų demografinių prognozių
rezultatai. Lietuvos statistikos ir demografinių tyrimų institucijos savarankiškų prog
nozių nepateikia.

„Eurostat" prognozės yra pateiktos iki 2060 m. ir remiasi konvergencijos prielaido
mis (jog pagrindiniai demografiniai faktoriai turėtų apie 2150 m. konverguotis su pa

žangiausių šalių lygiu), tuo tarpu Jungtinių Tautų (toliau JT) prognozės siekia 2100 m. ir
yra grindžiamos tikimybinėmis gimstamumo ir tikėtinos gyvenimo trukmės projekcijo
mis, atliekamomis remiantis Bajeso hierarchinio modeliavimo metodu. Šio tyrimo metu
buvo prieinamos šių institucijų demografinės prognozės, atliktos 2010 m.
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Žemiau aprašyti JT ir „Eurostat" 2010 m. demografinių prognozių rezultatai, paly
gintos jų prielaidos bei prognozuojamo demografinio konteksto poveikis socialiniam

draudimui. Reikia pažymėti, jog 2011 m. visuotinis Lietuvos gyventojų surašymas la
bai pakoregavo gyventojų skaičiaus duomenis, o tai kelia tiek JT, tiek „Eurostat" prog
nozių validumo ir patikimumo problemą3. Galimas šios problemos sprendimas bus
aptartas demografinių prognozių apžvalgos pabaigoje.
Žemiau pavaizduotame paveiksle matome prognozuojamą gyventojų skaičių Lie
tuvoje 2010-2060 m. ir bendrą aukščiau minėtų prognozių tendenciją su pasikliautiniais intervalais.
Kaip matome 3.2.1.1-1 pav., abi prognozės numato pakankamai spartų bendro
gyventojų skaičiaus mažėjimą, kurio tempas siekia vidutiniškai apie 0,41 proc. per
metus. Kaip rodo aukštos abiejų prognozių tarpusavio determinacijos koeficientas
(R2=0,998), abi prognozės tarpusavyje glaudžiai koreliuoja. Tokio vieningo scenari

jaus prielaidos visgi skiriasi, o tai lemia vidinės populiacijos amžiaus struktūros skir
tumus, kurie yra svarbūs kalbant apie socialinio draudimo sistemos funkcionavimą.
3.2.1.1-1 lentelėje pateiktos pagrindinės aptartų demografinių prognozių prielaidos.
3.2.1.1-1 lentelė. Pagrindinės Lietuvos demografinių prognozių prielaidos
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Šaltinis: Population Division ofthe Department ofEconomic and Sodai Affairs ofthe United Nations Secretariat,
World Population Prospects: The 2010 Revision, http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm; ..Eurostat" (EUROPOP2010).
2010* - realūs Statistikos departamento duomenys.
3.2.1.1-1 lentelėje matome, jog lyginant su „Eurostat" prognoze JT prognozuoja

didesnį gimstamumo lygio augimą ir lėtesnį tiek vyrų, tiek moterų tikėtinos gyveni
mo trukmės augimą. Taip pat JT prognozuoja didesnį neigiamą neto migracijos lygį
ir nulinės neto migracijos lygį nuo 2035 m., tuo tarpu „Eurostat" prognozė tuo pačiu

laikotarpiu rodo nedidelę teigiamą neto migraciją. Kalbant apie Lietuvos socialinio
draudimo kontekstą, JT prognozės prielaidos turėtų būti palankesnės nei „Eurostat":

didesnis gimstamumo lygis ir trumpesnė tikėtina gyvenimo trukmė per ilgą laiką lems

'2011 m. pradžioje gyventojų stalčius Lietuvoje, remiantis išankstiniais surašymo duomenimis, laikytas lygus 3 mln, 53,8 tūksL
nuolatinių gyventojų (1407,9 tūksL vyrų ir 1645,9 tūkst. moterų). Statistikos departamentas, http://www.stat.gov.lt/lt/news/
view?id=10038.

Socialinis draudimas Uetuvoje: kontek^tas, raida, rezultatai 119

kiek palankesnę populiacijos amžiaus struktūrą (mažesnius demografinio priklau
somumo rodiklius, ypač kalbant apie pensinio amžiaus žmonių skaičiaus ir darbingo
amžiaus asmenų populiacijos santykį).

Žemiau bus detaliau analizuojama abiejų prognozių numatoma Lietuvos populia
cijos amžiaus struktūra ir demografinio priklausomumo rodikliai.

2010* 2015 2020 2025 2030
— — JT vidutinis variantas {0-14 m.)
—— Europop ^010 (0-14 m.)
JTvidutinisvariantas{65+)
- Euroo201065+

2035

2040 2045 2050 2055 2060
JTvidutinlsvariantas(15-64m.)
Europop 2010(15-64 m.)
JTv(dutinisvariantas(8O+)
•Euroo+

Aukščiau pateiktame grafike matyti, jog nors abi prognozės numato panašią dar
bingo (15-64 m.) amžiaus žmonių dalies dinamiką bendroje populiacijoje, t. y. jos ma

žėjimą apie 20 proc, visgi galima teigti, jog JT demografinės prielaidos yra palankes
nės Lietuvai. Kaip matome, JT prognozuoja nedidelį jaunų asmenų iki 15 m. amžiaus

dalies bendroje populiacijoje augimą dėt palankių gimstamumo projekcijų Lietuvai,
tuo tarpu EK prognozuojamas mažesnis gimstamumas sumažins jaunų žmonių dalį
bendroje populiacijoje nuo XXI a. antrojo dešimtmečio pabaigos. Abi prognozės rodo,
jog pensinio amžiaus žmonių dalis bendroje Lietuvos populiacijoje augs nuo 16,1 proc.
2010 m. iki 27-31,2 proc. 2060 m., t. y. apie 45 proc. Tai neabejotinai turės neigiamos
įtakos socialinio draudimo senatvės pensijų ir sveikatos draudimo išlaidoms, lems di
desnio perskirstymo tarp kartų poreikį.

Papildomai žemiau yra pateikiami išlaikomo amžiaus žmonių (demografinio
priklausomumo) koeficiento prognostiniai dydžiai Lietuvai ir istoriniai duomenys.

Šių koeficientų augimo tendencijos atspindi anksčiau aptartas populiacijos amžiaus
struktūros kitimo tendencijas.
Kaip matome 3.2.1.1-3 pav., ateityje prognozuojamas jaunų žmonių demografinio
priklausomumo rodiklio stabilizavimasis ir senų žmonių koeficiento didėjimas. Žvelg
dami į istorinius duomenis matome, jog visuomenės senėjimas yra nuolatinis ilgalai
kis procesas. Tuo tarpu prognozuojamas jaunų žmonių populiacijos dalies stabilizavi

masis ir darbingos populiacijos santykis 2010-2060 m. keičia jos dalies mažėjimo ten
denciją 1970-2010 m. Kalbant apie socialinio draudimo sistemos tvarumą svarbu, jog
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bendrojo išlaikomo amžiaus žmonių koeficiento didėjimą didžiąja dalimi lems spartus
senų žmonių dalies didėjimo ir darbingo amžiaus populiacijos santykis. Ši tendencija
lems, jog ateityje dirbantiesiems žymiai padidės pensinio amžiaus žmonių išlaikymo
našta. Jei šiuo metu vienam per 65 m. gyventojui tenka apie 4,3 darbingo amžiaus gy
ventojų, tai iki 2060 m. ši proporcija pasikeis taip, jog vienam per 65 m. gyventojui
teks tik apie 1,9 darbingo amžiaus gyventojo.

"r

10 -i------

Bendras koefickintas IJT)(EK)
0-14m. įmonių koeficientas (JT)(EK)
VirS 65 m. žmonių koeficientas (JT)(EK)
3.2.1,1-3 pav. Išlaikomo amžiaus žmonių koeficiento kitimas iki 2010 m. ir prognozės
Lietuvai (proc).
Šaltinis: Population Division ofthe Department ofEconomic and Sočiai Affairs ofthe United Nations Secretariat,
Worid Population Prospects: The 2010 Revision, http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm; „Eurostat"
(EUROPOP2010).
Iki 2010 m. • realūs JT duomenys.
Galiausiai, kaip jau buvo minėta, 2011 m. visuotinis Lietuvos gyventojų surašy
mas žymiai pakoregavo gyventojų skaičių, o tai kelia tiek JT, tiek „Eurostat" progno
zių išorinio validumo ir patikimumo problemą. Lietuvos socialinių tyrimų instituto
Socialinės gerovės skyrius „Lietuvos pensijų sistemos vystymosi ilgalaikių tendencijų
bei joje numatomų pokyčių įtakos Lietuvos viešųjų finansų tvarumui" tyrimo rėmuo
se analizavo galimą populiacijos sumažėjimo poveikį Lietuvos pensijų draudimo fi
nansams, remdamasis JT ir „Eurostat" 2008 m. prognozių prielaidomis (populiacijos

dydis periodo pradžioje buvo mažinamas, atsižvelgiant į migracijos srautų dinamiką).
Analizė parodė, jog remiantis JT prognozės prielaidomis populiacijos augimo dinami
ka atitinka JT bazinės prognozės dinamiką (8 proc. mažesnė populiacija tiek laikotar

pio pradžioje, tiek pabaigoje). Remiantis EK mažesnio gimstamumo prielaidomis, po
puliacijos mažėjimas spartesnis nei bazinėje EK projekcijoje - periodo pradžioje po
puliacijos skirtumas apie 8 proc, pabaigoje - apie 10 proc. Šis skirtumas greičiausiai
atsirado dėl to, jog mažesnis gimstamumas dėl sumažėjusios vaisingo amžiaus moterų

populiacijos (mažinant populiaciją pagal migracijos srautus) per ilgą taiką neigiamai
atsiliepė bendrai demografinei situacijai.
Kaip buvo minėta, šiuo metu yra prieinami JT ir „Eurostat" prognozių 2010 m.
duomenys. Remiantis 2010 m. JT ir „Eurostat" prognozių prielaidomis (žr. 3.2.1.1-

1 lent), galima prognozuoti 3.2-4 pav. pavaizduotą populiacijos dinamiką iki 2060 m.
Nepaisant demografinės struktūros polcyčių, atsiradusių laikotarpio pradžioje dėl
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emigracijos, nuo 2035 m. „Europop" prognozuojama nedidelė teigiama neto migra
cija. Galiausiai 2060 m. prognozuojama populiacijos demografinė struktūra iš esmės
nesiskiria nuo ankstesnės 2008 m. prognozės (žr. 3.2.1.1-2 pav.).

3.2.1.1-4 pav. Lietuvos populiacijos projekcijos ir „Europop" prognozės korekcija,
atsižvelgiantį Lietuvos gyventojų surašymo duomenis.
Šaltinis: Population Division ofthe Department ofEconomic and Sodai Affairs ofthe United Nations Secretariat;
World Population Prospects: The 2010 Revision, http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm; „Eurostat"
(EUROPOP2010); pagal užklausą gautos „Europop"2010 m. mirtingumo lentelės; Statistikos departamentas
Autorių skaičiavimai.

Apibendrinant galima teigti, kad demografinės prognozės Lietuvai rodo pakan
kamai spartų bendro gyventojų skaičiaus mažėjimą, kurio tempas gali siekti vidu
tiniškai apie 0,41 proc. per metus. Taip pat prognozuojamas spartus populiacijos
senėjimas: darbingo amžiaus (15-64 m.) žmonių dalis bendroje populiacijoje ma-

žėsianti apie 20 proc; žymiai didės pensinio amžiaus žmonių dalis (nuo 16,1 proc.
2010 m. iki 27-31,2 proc. 2060 m.); jaunų žmonių (iki 15 m.] dalis populiacijoje
išliks santykinai stabili. Populiacijos senėjimas neabejotinai turės neigiamos įta
kos socialinio draudimo senatvės pensijų ir sveikatos draudimo išlaidoms, iškils

didesnis perskirstymo tarp kartų poreikis. Iki 2060 m. dirbantiesiems žymiai pa
didės pensinio amžiaus žmonių išlaikymo našta, tai neigiamai paveiks socialinio
draudimo sistemos tvarumą. Jei šiuo metu vienam per 65 m. gyventojui tenka apie
4,3 darbingo amžiaus gyventojų, tai iki 2060 m. ši proporcija pasikeis: vienam per
65 m. gyventojui teks tik apie 1,9 darbingo amžiaus gyventojo. Tokiame kontekste,

siekiant užtikrinti socialinio draudimo įmokų ir išmokų balansą, reikėtų spartaus
darbo jėgos aktyvumo ir produktyvumo didėjimo. Pastarieji rodikliai bus plačiau
aptariami 3.2.1.2 skyriuje.

3.2.1.2. Socialinio draudimo ekonominio konteksto prognozės
Galima įvardinti kelias pagrindines ekonomines prognozes Lietuvai:

• Europos Komisijos Ekonominių ir finansų reikalų generalinis direktoratas
(DG ECFIN) ir Ekonominės politikos komiteto Visuomenės senėjimo ir tvaru
mo darbo grupė (AWG] skelbia ilgalaikę visų ES šalių, t. p. ir Lietuvos, makroe-
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konominę prognozę iki 2060 m. Paskutinę ataskaitą [The 2012 Ageing Report,
20114) „Eurostat" atliko gyventojų prognozių EUROPOP 2010 m. pagrindu.

Prognozuojami ne tik tradiciniai ekonominiai rodikliai (darbo jėgos produkty
vumo, BVP augimas), bet ir išlaidos pensijoms, sveikatos apsaugai ir ilgalaikei
globai, švietimui, nedarbo išmokoms.
•Tarptautinio valiutos fondo ekspertai pateikia 184 pasaulio šalių, t. p. ir Lie
tuvos, ekonominio vystymosi analizę ir prognozes iki 2016 m. Duomenys at
naujinami du kartus per metus (paskutinį kartą Lietuvos duomenys atnaujinti
2011 m. rugpjūčio mėn.), (VVorld Economic Outlook Database, 2O11)5. Progno
zuojami nacionalinių sąskaitų, infliacijos, nedarbo lygio, mokėjimų balanso ir
kt. rodikliai. Prognozė atlikta remiantis pasaulinės ekonomikos dinaminiu sto

chastiniu bendrosios pusiausvyros modeliu GIMF (Global Integrated Monetary
and Fiscal Model).
•LR centrinis bankas keturis kartus per metus numato galimas ekonomi
kos raidos perspektyvas. Prognozės apima pagrindinių makroekonominių
rodiklių - infliacijos, bendrojo vidaus produkto, nedarbo lygio, einamosios

sąskaitos balanso ir kitų - kitimą tiek trumpuoju, tiek vidutiniu (dvejų metų]
laikotarpiais. Lietuvos banko sudaromos makroekonominės prognozės yra
makroekonometrinio modeliavimo ir ekspertų vertinimo rezultatas. Šiuo
metu prognozės paskelbtos iki 2012 m. (Lietuvos Respublikos centrinis ban
kas, 2012).
•Tarptautinės darbo organizacijos Statistikos departamentas pateikia eko

nomiškai aktyvių gyventojų skaičiaus prognozes iki 2020 m. Duomenų bazėje
pateikiami duomenys apie bendrą populiacijos skaičių, aktyvumo lygį ir dar
bo jėgą pagal lytį penkerių metų amžiaus grupėse nuo 15 m. iki 64 m. ir per
65 m. amžiaus grupėse. Paskutinė duomenų bazė (6 versija) apima duomenis

nuo 1980 m. iki 2010 m. ir prognozes iki 2020 m. (TDO projekcijų duomenys,
2012).
•LR finansų ministerija reguliariai pateikia vidutinio laikotarpio Lietuvos eko
nominių rodiklių prognozes. Šiuo metu prognozės yra pateiktos iki 2014 m.

(Finansų ministerijos projekcijos, 2012).
Žemiau pateikiamas trumpas pagrindinių makroekonominių prognozių Lietuvai
palyginimas ir prielaidų bei metodikos, slypinčių už šių skirtumų, analizė. 3.2.1.21 lentelėje pateikiami prognozuojamo darbo jėgos aktyvumo lygio duomenys, kurie
remiasi Tarptautinės darbo organizacijos ir Europos komisijos prognozėmis.
Tarptautinės darbo organizacijos prognozė remiasi sudėtinga metodologija, ku
rią sudaro trys etapai: pirmame etape taikant ekstrapoliacinius ir regresinius mode

lius yra atliekamos šešios darbo jėgos aktyvumo lygio projekcijos atskirai kiekvienai
penkerių metų amžiaus grupei; antrame etape šios prognozės yra kalibruojamos re-

4The 2012 Ageing Report: Underlying Assumptions and Proįection Methodologies. European Economy. 4. September 2011. Brussels. 309pp. Prieiga internete: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/ee4_en.htm.
5World Economic Outlook Database, 2011. Prieiga internete: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/02/weodata/
index.aspx
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miantis ex-ante ir ex-post simuliacijomis ir sujungiamos taikant atitinkamus svorius;
trečiame etape papildomai įvedamos ekspertų korekcijos, siekiant sinchronizuoti
skirtingoms amžiaus grupėms atskirai pateiktas prognozes.

Tuo tarpu Europos Komisijos darbo jėgos aktyvumo lygio prognozės atliktos, tai
kant amžiaus grupių metodą pagal EBPO metodologiją, kuri remiasi įėjimo ir pasi
traukimo į/iš darbo rinkos tikimybių apskaičiavimu (tikimybės apskaičiuotos 20012010 m. duomenų pagrindu), bei šių tikimybių taikymu ateinančioms kartoms. Tokiu
būdu naujai ateinančios kartos palaipsniui išstumia senąsias kartas. Šis metodas lei
džia atsižvelgti ir į numatomas reformas. 2010 m. prognozėje yra atsižvelgta ir į Lietu
voje numatomą pensinio amžiaus vėlinimą iki 65 m.
3.2.1.2-1 lentelė. Prognozuojamas aktyvumo lygis tarp darbingo amžiaus (15-65 m.)
asmenų (proc).
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Šaltinis: The 2012 Ageing Report: Urtderlying Assumptions and Projection Methodologies. European Economy 4.
September 2011. Brussels: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/ee4_
en.htm; TDO projekcijų duomenys: http://laborsta.ilo.org/applv8/data/EAPEP/eapep_EMml
3.2.1.2-2 lentelėje pateikti duomenys rodo, jog remiantis TDO prognoze, darbo jė
gos aktyvumo lygis Lietuvoje turėtų didėti sparčiau, negu tai yra prognozuojama EK.

EK prognozė rodo darbo jėgos aktyvumo lygio augimą iki 2020 m. ir jo mažėjimą vėles
niu laikotarpiu. Visgi, turint omenyje, kad pensinio amžiaus vėlinimas turėtų trukti iki
2026 m. ir turėtų teigiamai atsiliepti vyresnio amžiaus žmonių aktyvumui, ši nepalanki
tendencija greičiausiai yra naudotos metodologijos ir 2001-2010 m. laikotarpio darbo
jėgos aktyvumo duomenų specifikos pasekmė. Prognozuojamas darbo jėgos aktyvumo
lygio augimas yra nepakankamas, kad būtų bent kiek neutralizuotos neigiamos demo
grafinio senėjimo proceso pasekmės socialinio draudimo sistemai.
Lentelėje 3.2.1.2-2 pateikti prognozuojami nedarbo lygio duomenys.
3.2.1.2-2 lentelėje pateikti duomenys rodo, jog nedarbo lygio prognozės, pateiktos
Lietuvos banko ir Tarptautinio valiutos fondo, yra optimistiškesnės, palyginus su Euro
pos Komisijos prognoze. Abi prognozės rodo skirtingus nedarbo lygio mažėjimo tempus

bei panašų nedarbo lygio sumažėjimo laipsnį- ilguoju laikotarpiu nedarbas Lietuvoje
turėtų mažėti per pusę nuo dabartinio aukšto nedarbo lygio. Europos Komisijos pro
gnozuojamas ilgas aukšto nedarbo lygio Lietuvoje lygis nėra griežtai pagrįstas. Progno

zė remiasi prielaida, jog struktūrinis nedarbo lygis iki 2015-2017 m. konverguosis link
Ekonominių ir finansų reikalų generalinio direktorato apskaičiuoto struktūrinio nedar
bo lygio vidurkio (NAVVRU), o vėliau iki 2060 m. tolygiai mažės iki kiekvienai šaliai ap
skaičiuoto istorinio minimumo (viršutinė nedarbo lygio riba 7,3 proc). Nedarbo struk
tūra pagal amžių prognozėje atitinka 2010 m. nedarbo struktūrą. Ši metodologija lėmė,
jog Lietuvai prognozuojamas aukštas nedarbo lygis iki 2025 m. (12,4 proc.) ir tik apie
2030 m. - mažesnis nei 10 proc. Tokia nedarbo lygio prognozė, o ypač turint omenyje
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laikotarpiu iki 2030 m. prognozuojamą neigiamą neto migraciją (žr. 3.2.1.1-1 lentelę] ir
nedidelį darbo jėgos aktyvumo lygio augimą (žr. 3.2.1.2-1 lentelę), neabejotinai neigia
mai paveiktų Lietuvos socialinio draudimo sistemą. Tai reikštų, jog per artimiausią de

šimtmetį apdraustųjų skaičius nesugrįžtų į prieš krizę buvusį lygį ir socialinio draudimo
sistemos įsipareigojimų našta apdraustiesiems nesumažėtų.
3.2.1.2-2 lentele. Prognozuojamas nedarbo lygis (proc.)
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Šaltinis: The 2012 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection Methodologies. European Economy. 4.
September2011. Brussels: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/ee4_
en.htm; World Economic Outlook Database: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/02/weodata/index.
aspx; Lietuvos Respublikos centrinis bankas: http://www.lb.lt/makroekonomines_prognozes; autorių skaičiavimai.
Lietuvos banko ataskaitoje nurodoma, jog Lietuvos ūkio atsigavimą rodo gerė

janti padėtis darbo rinkoje, darbo vietų pagausėjimas pramonėje bei ypač paslaugų
sektoriuje. Augimą paslaugų sektoriuje labiausiai lemia su eksporto plėtra susijusi
transporto ir saugojimo veikla - joje dirbančiųjų padaugėjo maždaug penktadaliu.
Taip pat prisideda informacijos ir ryšių, švietimo, apgyvendinimo ir maitinimo paslau
gų veiklos. Lietuvos bankas prognozuoja tolimesnį nedarbo lygio mažėjimą ateityje,
kuris jau 2012 m. turėtų sumažėti iki 13 proc. Tarptautinio valiutos fondo prognozė
rodo panašią dinamiką, kaip ir LR finansų ministerija. Tarptautinis valiutos fondas
prognozuoja, jog nedarbo lygis Lietuvoje iki 2016 m. turėtų sumažėti beveik per pusę
ir siekti apie 8 proc. Ši prognozė yra palankesnė socialinio draudimo sistemai. Ana
lizuojant SoDros ir Statistikos departamento duomenis galima pastebėti, jog žemes
nio nei 10 proc. nedarbo lygio laikotarpiu 2005-2008 m. vienam visų rūšių pensijų
gavėjui teko vidutiniškai apie 1,33 apdraustojo privalomuoju draudimu, tuo tarpu

2009-2010 m. nedarbo lygiui pasiekus dviženklį skaičių šis santykis sumažėjo iki 1,16.
Panašaus aukšto nedarbo lygio 1998-2004 m. laikotarpiu vienam visų rūšių pensijų

gavėjui teko vidutiniškai apie 1,25 apdraustojo privalomuoju draudimu. Taigi galima
teigti, jog nedarbo lygio augimas neigiamai atsiliepia apdraustųjų ir pensijų gavėjų
santykiui, ypač dėl sparčios emigracijos.

Kalbant apie darbo produktyvumą ir su tuo susijusį atlyginimų augimą, detaliausią
prognozę pateikia Europos komisija [žr. 3.2.1.2-3 lentelę). Pagrindinė prognozės prielai

da - ilgalaikėje perspektyvoje (iki 2060 m.) bendras gamybos veiksnių produktyvumo
augimo lygis sieks 1 proc. Visos šalys konverguosis su šiuo rodikliu. Bendras gamybos
veiksnių produktyvumo augimas ilguoju laikotarpiu taps lemiamu darbo produktyvu
mo augimo veiksniu, mažėjant kapitalo intensyvumo augimo svarbai. Vidutinis metinis
darbo produktyvumo augimo lygis 2060 m. visose šalyse sieks apie 1,5 proc.
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3.2.1.2-3 lentelė. BVP augimo veiksnių prognozė: darbo produktyvumas ir dirbtų valandų

skaičius
lygis (proc.):
dirbtų valandų skaičiaus

2010

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

-2,3

0

0,1

-0,5

-0.5

-0,5

•0,7

•1,1

-1,1

-0,7

tė

1^

2,2

U

2

19

1,7

1,6

darbo produktyvu^o ^^; -• i' 2,1

Šaltinis: The 2012 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection Methodologies. European Economy.
4. September 2011. Brussels: http://ec.europa.eu/economy'_finance/publications/european_economy/2011/
ee4_en.htm.
3.2.1.2-4 lentelė. Prognozuojamas realaus BVP vienam gyventojui augimo tempas (proc.)
,
^2011
2012
2013
2014
2015
2010
Tarptautinis valiutos fondas6.64,04,24,34,34,3
: •
:
2oio
2020
2030
2040
2050
2000
Europos komisij a0.81,92,12,11,21,4
Šaltinis.: The 2012 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection Methodologies. European Economy.
4. September 2011. Brussels: http://ec.europa.eu/economyjinance/publications/european_economy/2011/
ee4_en.htm; World Economic Outlook Database: http://www.imf.o rg/extemal/pubs/ft/weo/2011/02/weodata/
index.aspx.
3.2.1.2-5 lentelė. Prognozuojamas realaus BVP augimo tempas (proc.)
PrognoiM Š^ltinis:-.,2011
2012
2013
2014
LR centrinis bankas6,24,8
LR finansų ministerij a'.'• ":;5,82,53.73,4
Tarptautinis valiutos fondas6,03,43,63,7
•._•'••; •:'•^;•:< "2010
2020
2030
2040

2015

2010

3,8

3,8

2050

2060

•

Europos komisija-0,31,51,71,7

0,7
0,8
Šaltinis: The 2012 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection Methodologies. European Economy. 4.
September 2011. Brussels: http://ec.europa.eu/economyJinance/publications/european_economy/2011/ee4_
en.htm; World Economic Outlook Database: http://www.imf.org/external/pubs/ft/vveo/2011/02/weodata/index.
aspx; Lietuvos Respublikos centrinis bankas: http://www.lb.lt/makroekonomines_prognozes; autorių skaičiavimai.
Kaip rodo 3.2.1.2-3 lentelėje pateikti duomenys, darbo produktyvumo augimą
Lietuvoje atsvers dirbto laiko trukmės mažėjimas. Panaši tendencija, mažėjant dirbtų
valandų skaičiui, yra prognozuojama ir kitoms ES šalims. Darbo produktyvumo ir dirb

tų valandų dinamika EK prognozėse atspindi vidutinių algų bei BVP augimo dinami
ką. 3.2.1.2-4 lentelėje pateikti BVP vienam gyventojui augimo tempo duomenys rodo,
jog darbo produktyvumo augimo tempas beveik visais laikotarpiais viršys BVP vienam

gyventojui augimo tempą. Tai leidžia tikėtis atlyginimų dalies didėjimo, teigiamai pa
veiksiančio socialinio draudimo įmokų surinkimą. Visgi neigiama dirbto laiko trukmės
dinamikos prognozė atsveria palankią darbo produktyvumo augimo prognozę.
Kalbant apie artimiausią ateitį, Lietuvos Respublikos centrinis bankas progno
zuoja vidutinio atlyginimo augimą 3,8 proc. 2011 m. bei 5,3 proc. 2012 m.
LR centrinis bankas prognozuoja greitą realaus BVP augimo tempą 2011-2012 m.,
nulemtą augančios vidaus paklausos, atsigaunančių investicijų į bendrojo pagrindinio

kapitalo formavimą, geresnės padėties darbo rinkoje.
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Kiek nuosaikesnės LR finansų ministerijos ir Tarptautinio valiutos fondo progno
zės. Šių prognozių rėmuose prognozuojamas greitas Lietuvos ekonomikos augimo
tempas 2011 m. ir ekonomikos augimo tempo sulėtėjimas 2012 m. Prognozuojama,
jog 2012-2016 m. Lietuvos realaus BVP augimas sieks 3,4-3,8 proc.
Tuo tarpu Europos Komisijos ilgalaikė prognozė Lietuvai rodo, jog ateityje rea
lusis BVP augimas žymiai lėtės ir 2050-2060 m. sieks vos apie 0,7-0,8 proc. Šiai pro

gnozei esminę įtaką daro demografinė populiacijos dydžio prognozė, kuri veikia dar
bo jėgos dinamiką ir BVP apimtį (nustatomą gamybos būdu]. Kaip jau buvo minėta
ankstesniame skyriuje, Europos Komisijos prognozėje naudojama „Europop" 2010 m.

demografinė projekcija numato ryškų darbingo amžiaus populiacijos sumažėjimą iki
2060 m. (apie 20 proc. nuo pradinio skaičiaus). Šiame kontekste svarbi darbo pro
duktyvumo dinamika. Kaip buvo minėta, prognozėje yra daroma prielaida, jog darbo
produktyvumo augimo tempas per ilgą laiką konverguosis ties 1,5 proc. riba. Taigi Eu
ropos Komisijos numatomą pakankamai lėtą Lietuvos BVP ilgalaikio augimo tempą
lemia nepalankios demografinės prognozės ir numatomas darbo produktyvumo au
gimo tempas.
3.2.1.2-4 lentelė rodo realaus BVP dydžio dinamiką, remiantis aptartomis prog
nozėmis. Kaip matome, Europos Komisijos ilgalaikė prognozė yra daug pesimistiškesnė, palyginus su trumpalaikėmis LR centrinio banko, LR finansų ministerijos ir Tarp
tautinio valiutos fondo prognozėmis.
3.2.1.2-6 lentelė. Prognozuojamas BVP (mlrd.Lt, 2010 m. kainomis)

2011

2012

2013

2014 '

LR centrinis bankas
LR finansiį ministerija

101,0
100.6

105,8
103.1

108.9

t10.6

Tarptautinis valiutos fondas

100,3

103,7

107,4

111,4

115,6

2010 :;

2020

2030

2040

i 2050

2060

94,6

116,4

138,8

163,7

184,4

196,8

Prognoz^ šlttinli:

Europos Komisija

2015
-• ' - ;.: . '• .

2016
•*.
119,9

Šaltinis.: The 2012 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection Methodologies. European Economy. 4.
September2011. Brussels: http://ec.europa.eu/economyJinance/pub!ications/european_economy/2011/ee4^
en.htm; World Economic Outlook Database: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/02/weodata/index.
aspx; Lietuvos Respublikos centrinis bankas: http://www.lb.lt/makroekonomines_prognozes; autorių skaičiavimai.
Apibendrinant ekonomines prognozes Lietuvai matyti, jog iki 2060 m. turėtų
bent per pusę mažėti nedarbo lygis, lyginant su aukštu 2011 m. užfiksuotu nedarbo
rodikliu, tačiau prognozės, kada nedarbo lygis nesieks 10 proc, skiriasi: Tarptautinis
valiutos fondas prognozuoja, kad tai įvyks jau 2015 m., o Europos Komisija kalba pesimistiškiau - prognozuojama, kad dviženklis nedarbo lygis išliks bent iki 2025 m., ta
čiau darbo jėgos aktyvumo prognozės, nepaisant vėlinamo pensinio amžiaus, nerodo
didelių teigiamų poslinkių. Prognozuojamas darbo jėgos aktyvumo lygio augimas yra
nepakankamas, kad būtų bent kiek neutralizuotos neigiamos demografinio senėjimo
proceso pasekmės socialinio draudimo sistemai. Remiantis ES rodiklių konvergenci
jos prielaida, darbo produktyvumo augimo tempas palaipsniui kris, tačiau beveik vi

sais laikotarpiais iki 2060 m. viršys BVP vienam gyventojui augimo tempą Lietuvoje.
Tokia tendencija leistų tikėtis atlyginimų dalies, lyginant su BVP vienam gyventojui.
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didėjimo, o tai turėtų teigiamos įtakos socialinio draudimo įmokų surinkimui. Visgi,
mažėsiančios darbo laiko trukmės prognozė atsveria palankią darbo produktyvumo
augimo dinamiką. Visos minėtos tendencijos lems perskirstymo tarp kartų poreikio ir

svarbos didėjimą ilgalaikėje perspektyvoje.

3.2.2. Lietuvos socialinio draudimo raidos
konteksto poveikio SoDros biudžetui prognozė
Ankstesniuose skyriuose buvo apžvelgiamos tarptautinių organizacijų demogra
finės ir ekonominės prognozės Lietuvai. Demografinių prognozių naudojimas sociali
nio draudimo pajamų nustatymui turi vieną trūkumą. Tariamai pensinio amžiaus gy

ventojų skaičiaus didėjimas ir tariamai darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus mažėji
mas dar nereiškia, kad pensijų gavėjų bus daugiau, o apdraustųjų mažiau. Apdraustųjų
skaičius gali būti didesnis, o pensijų gavėjų mažesnis, jeigu darbo paklausa visuome
nei senėjant nesmuks arba smuks nežymiai.

Dėl tos priežasties pabandysime nustatyti socialinio draudimo pajamas ir išlaidas
15 metų laikotarpiui, naudodami ekonometrinius metodus. Pajamos 2011-2026 m.
laikotarpiui įvertintos naudojant prognozuojamus darbo užmokesčio, apdraustųjų
skaičiaus ir gyventojų struktūros duomenis. Minėto laikotarpio darbo užmokesčio

prognozių įvertinimai buvo gauti naudojant autoregresinį slankiųjų vidurkių modelį,
o apdraustųjų skaičiaus - perdavimo funkciją. Kadangi socialinio draudimo biudže
to prognozė remiasi pagrindinės jo dalies - pensijų - prognoze, modelių pasirinkimo

kriterijai ir kitos ekonometrinės detalės pateiktos septintajame monografijos skyriu
je, skirtame pensijų analizei. Šiame poskyryje bus aptarti tik patys bendriausi rezulta
tai ir prognozavimo modelių pasirinkimo motyvai.
Atliekant taikomąją ekonometrinę analizę dažnai susiduriama su dilema, kam
suteikti pirmumą: imties ar populiacijos charakteristikai. Jeigu darbo užmokesčio
augimo tempai yra pastovūs, darbo užmokestis yra pirmasis integruotas procesas ir
darbo užmokesčio logaritmą užtektų diferencijuoti vieną kartą, kad gautume stacio
narią formą. Jeigu atskirais laikotarpiais patiems darbo užmokesčio augimo tempams

yra būdinga aiškiai išreikšta kitimo tendencija arba didelis nepastovumas, tai darbo
užmokestis bus antrasis integruotas procesas. Darbo užmokesčio augimo tempų ne
pastovumas pasitaiko, tačiau dažniausiai jis yra trumpalaikis. Per ilgą laikotarpį dar
bo užmokesčio augimo tempai yra gana pastovūs. Šiame tyrime prognozuojant darbo
užmokestį, stacionaria buvo laikyta antroji skirtuminė darbo užmokesčio forma. Du
kartus diferencijavę darbo užmokestį gauname eilutę, kuri turi pastovų vidurkį ir pa
stovią dispersiją.
Visi statistiniai modeliai ieško populiacijos parametrų, kai nedisponuojama išsa
mia informacija apie populiaciją. Analizuojant laiko eilutes natūraliai kyla klausimas,

ko mes siekiame kurdami vieną ar kitą ekonomikos modelį: norime tyrinėti ilgalaikius
ryšius tarp kintamųjų, norime gauti kelių ateinančių laikotarpių prognozes ar norime
gauti ilgalaikes prognozes. Pirmuoju atveju, analizuojant ilgalaikius kintamųjų ryšius,
tikslinga būtų darbo užmokestį traktuoti kaip pirmąjį integruotą procesą, visiškai ne
kreipiant dėmesio į tai, ką sufleruoja vienetinių šaknų testai. Antruoju atveju, progno-
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zuojant kelių ateinančių laikotarpių kintamųjų reikšmes, reikalinga kita strategija. Jei
darbo užmokesčio augimo tempams yra būdingas didelis nepastovumas, tikėtina, kad

jis išliks ir artimiausioje ateityje. Todėl vienetinių šaknų testams indikuojant antrąjį
integruotą procesą, kintamąjį reikėtų būtent taip ir traktuoti.
3.2.2-1 lentelė. Nominalaus bruto darbo užmokesčio ir apdraustųjų skaičiaus prognozė
(ketvirtam atitinkamų metų ketvirčiui)
Apdraustųjų įkaičiu* (tikit)
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Šaltinis: autorių skaičiavimai, naudojantis VSDF valdybos. Statistikos departamento ir „Eurostat" duomenimis.

Ilgalaikėms prognozėms reikia papildomų prielaidų. Jeigu teigsime, kad darbo
užmokesčio augimo tempai stabilizuosis, tai darbo užmokestį užtektų diferencijuoti
vieną kartą. Tačiau laikantis prielaidos, kad darbo užmokesčio augimo tempai ir toliau
liks labai nepastovūs, reikėtų pasikliauti vienetinių šaknų testų rezultatais ir diferen

cijuoti kintamąjį tiek kartų, kiek nurodo vienetinių šaknų testai. Būtent šis paskutinis
variantas buvo pasirinktas prognozuojant darbo užmokestį. Pagrindinis pasirinkimo
motyvas buvo tas, kad du kartus diferencijavus darbo užmokestį buvo gautos tiksles
nės prognozės, nei diferencijavus jį tik vieną kartą.
Orientavimasis į kokybiškas trumpalaikes prognozes yra pagrįstas pragmatizmu.
Visos ilgalaikės prognozės yra nepatikimos, nes ekonomiką dažnai ištinka neprogno
zuojami stipresni ar silpnesni šokai, kurių joks modelis numatyti negali. Taip pat ypač

svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad ekonomikos strategai mokosi iš klaidų ir laikui ei
nant keičiasi pati ekonomikos modelio struktūra. Atsižvelgiant į šiuos motyvus ir į
tai, kad ilgalaikės pusiausvyros tarp užimtumo, darbo užmokesčio ir kitų kintamųjų
analizė reikalautų darbo užmokestį laikyti pirmuoju integruotu procesu, o tokia trak
tuotė šiuo konkrečiu atveju nepagerintų kintamojo prognozės, prognozavimui buvo
pasirinktas vienmatis, o ne daugiamatis modelis. Didžioji dalis aukščiau pateikto aiš
kinimo remiasi prielaida, kad modeliuojamas darbo užmokesčio logaritmas. Atliekant
šį tyrimą iš pradžių buvo modeliuotas darbo užmokesčio logaritmas, tačiau prognozė

Socialinis draudimas Lietuvoje: kontekstas, raida, rezultatai

su geriausiu vienmačiu modeliu darbo užmokesčio logaritmu buvo prastesnė nei su
geriausiu nelogaritmuoto darbo užmokesčio modeliu.

Naudojant geriausiai darbo užmokesčio augimo tempo pokytį reprezentuojantį
autoregresinį slankiųjų vidurkių modelį buvo gauti preliminarūs šio kintamojo įverti
nimai. Žinant darbo užmokesčio pokyčio pokyčius, nesudėtinga surasti nominalų bru
to darbo užmokestį, kurio prognozė pateikta 3.2.2-1 lentelėje.
Socialinio draudimo sistemos pajamas prognozuoti be vidutinio darbo užmokes
čio reikalingas ir apdraustųjų skaičius, kurio prognozės yra gautos nustatant apdraus

tųjų dalį bendrame gyventojų skaičiuje. Tokį pasirinkimą lemia apdraustųjų skaičiaus
tiesioginė priklausomybė nuo bendro gyventojų ir darbingo amžiaus asmenų skai
čiaus. Turint apdraustųjų dalies bendrame gyventojų skaičiuje logaritmo prognos

tinę įvertį, apdraustųjų skaičių nustatyti galima disponuojant jau gautomis bendro
gyventojų skaičiaus prognozėmis. Šio demografinio rodiklio prognozės yra paimtos

iš „Eurostat" atlikto ir jo tinklapyje publikuojamo Europop 2010 tyrimo. Naudojantis
geriausiai kintamąjį reprezentavusiu perdavimo funkcijos modeliu gauta apdraustųjų
skaičiaus prognozė pateikta 3.2.2-1 lentelėje.
3,2.2-2 lentelė. Socialinio draudimo sistemos pajamų ir išlaidų prognozė (be sveikatos
draudimo dalies), (atitinkamų metų ketvirtas ketvirtis, mln. Lt)
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Šaltinis: autorių skaičiavimai, naudojantis VSDF valdybos. Statistikos departamento ir ^Eurostat" duomenimis.
Prognozuojant pajamas buvo naudojami aukščiau pateikti apdraustųjų skaičiaus
ir darbo užmokesčio įvertinimai. Taip pat buvo atsižvelgta į tai, kad dalis asmenų da-
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lyvauja antrojoje pensijų kaupimo pakopoje ir dalis įmokų iš pirmosios pakopos yra
pervedamos į antrąją pakopą. Prognozuojant išlaidas ekonometrinių skaičiavimų
buvo atlikta gerokai mažiau, tačiau pats skaičiavimas buvo ne mažiau komplikuotas.
Prognozuojant išlaidas reikėjo atsižvelgti ne tik į „Eurostat" prognozuojamą pensinio

amžiaus gyventojų skaičių, bet ir į besikeičiantį užimtumo pobūdį ir draudiminio sta
tuso pasikeitimus po Nepriklausomybės atgavimo. Tiek pajamų, tiek su modelio pa

sirinkimu ir įvairiomis skaičiavimo detalėmis susijusi detali informacija yra pateikta
septintajame skyriuje.
Gavus senatvės pensijų posistemės pajamų ir išlaidų prognozes buvo atlikta visos
socialinio draudimo sistemos pajamų ir išlaidų prognozė. Visų socialinio draudimo
pajamų prognozių įvertinimai yra gaunami laikantis prielaidos, kad bendras sociali
nio draudimo tarifas išliks nepakitęs ir sudarys 34 proc. Socialinio draudimo išlaidos
yra nustatomos laikantis prielaidos, kad senatvės pensijų draudimo išlaidų ir likusios
išlaidų dalies proporcija liks nekintanti, t. y. išlaidos, išskyrus senatvės pensijų drau

dimą, sudarys apytiksliai 46 proc. visų socialinio draudimo išlaidų. Tai reiškia, kad
senatvės pensijų dalyje užfiksavus deficitą, yra užfiksuojamas toks pat kitų sociali
nio draudimo rūšių santykinis deficitas. 3.2.2-2 lentelėje pateiktos bendrų socialinio

draudimo pajamų ir išlaidų bei jų skirtumo [balanso) prognozės.
Atlikta ateinančio pusantro dešimtmečio socialinio draudimo sistemos finansinė

prognozė leidžia tikėtis, kad dėl išmokų padidinimo 2008-2009 m. bei dėl krizės su
mažėjusių įmokų susidaręs metinis biudžeto deficitas bus įveiktas apie 2025 m. Prog
nozės techninės detalės, kaip minėta, aptariamos septintajame skyriuje.

I dalies apibendrinimas
Žvelgiant į socialinį draudimą iš sociologinės perspektyvos, galima teigti, kad jis
yra atsakas į modernios visuomenės rūpestį dėl rizikų, kurios vis labiau individua
lizuojamos. Refleksyvus ir save kontroliuojantis asmens požiūris į gyvenimą tampa
norma, o racionalūs bei atsakingi sprendimai rizikų akivaizdoje tampa būtinybe.

Rinkos siūlo draudimą nuo atsitiktinumų ir dėl jų patirtos žalos atlyginimą. Ta
čiau rinkos ne visada gali teikti draudimo paslaugas. Ekonominės teorijos požiūriu tai
atsitinka bent dėl kelių veiksnių draudimo paklausos ir pasiūlos pusėse. Dalis žmo
nių nepakankamai vertina rizikas ir nelinkę savanoriškai draustis, todėl be valstybės
įsikišimo nebūtų pakankamos draudimo paklausos. Pasiūlos pusėje rinkos susiduria
su nepakankama informacija apie įvykių tikimybes, moraline rizika ir kt. Siekdama

kompensuoti rinkos nesėkmes į draudimo sritį įsikiša valstybė, draudimą nuo socia
linių rizikų daro privalomą ir net pati steigia socialinio draudimo įstaigas. Šiuolaikinė
ekonomikos teorija pagrindžia socialinio draudimo funkcionavimą šalia privataus ko
mercinio draudimo.
Išsivysčiusios ekonomikos šalyse pasiekta, jog beveik visi gyventojai yra drau

džiami socialiniu draudimu. Besivystančioms šalims platesnių gyventojų sluoksnių
įtraukimas yra pagrindinis iššūkis.
Ekonominiai ir demografiniai pokyčiai kelia savus iššūkius ir jau išplėtotoms
socialinio draudimo sistemoms. Tie iššūkiai susiję su padidėjusios tarptautinės kon-
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kurencijos neigiama įtaka darbo rinkai (neformalaus užimtumo plitimas], laikinų
darbuotojų, migrantų skaičiaus didėjimu, visuomenės senėjimu. Baiminamasi, kad
įprastas socialinio draudimo finansavimo šaltinis - privalomos įmokos nuo darbo pa
jamų gali tapti nebepakankamos, o kitų šaltinių nerandama, juo labiau, kad plintant
informacijai apie socialinio draudimo finansavimo sunkumus, dabartinė dirbanti kar

ta praranda pasitikėjimą socialiniu draudimu kaip patikimu jų apsaugos šaltiniu ir kri
tiškai žiūri į jo finansavimą savo atlyginimo dalimi jau dabar. Paminėti ir kiti iššūkiai,
svarbūs ir Lietuvos socialinio draudimo sistemai, todėl jie laikomi svariu argumentu
už šios srities tyrimų plėtrą.
Nors kiekviena šalis kuria, plėtoja, keičia savo socialinio draudimo sistemą atsi
žvelgdama į konkretaus laikotarpio vidaus sąlygas, poreikius, veikiama demografinių,
socialinių, ekonominių ir politinių veiksnių, atskiri tyrėjai ir tarptautinės organizaci
jos klasifikuoja nacionalines sistemas pagal daugelį požymių - įtrauktas socialines ri
zikas, apdraustų gyventojų grupes, kiekvienos iš išmokų struktūrą, dydžius, kvalifika
cines sąlygas ir pan. Pagal tuos požymius nacionalinės socialinio draudimo sistemos
aprašomos duomenų bazėse, kurios suteikia galimybes tarptautiniu mastu palyginti
socialinio draudimo sistemas.

Atlikta klasterinė analizė parodė, kad socialinis draudimas yra pagrindinė Lietu
vos socialinės apsaugos forma, kaip ir daugumoje Europos bei dar keliose pasaulio ša
lyse. Tai įrodoma tuo, kad visos pagrindinės - motinystės, senatvės, našlystės, nedarbo,
neįgalumo ir nelaimingų atsitikimų darbe rizikos - tose šalyse yra įtrauktos į sociali

nio draudimo sistemą. Tačiau pagal socialiniu draudimu apdraustų gyventojų skaičių
Lietuva yra artima Liuksemburgui, Lenkijai, Bulgarijai ir Kanadai, t. y. šalims, kuriose
savarankiškai dirbantys asmenys apdrausti tik pensijų draudimu, o ligos ir motinys
tės draudimu draudžiami tik gaunantys darbo užmokestį. Pagal reikalaujamą laukimo
periodo gauti išmokas trukmę Lietuvos socialinio draudimo sistema artima Estijos,
Izraelio ir Norvegijos socialinio draudimo sistemoms. Šiose šalyse yra trumpiausias

laukimo periodas gauti ligos išmoką, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų
išmoką ir ilgiausias - nedarbo išmoką. Pagal reikalaujamą draudimo laikotarpį norint

gauti išmokas trumpalaikių socialinių rizikų (ligos, motinystės, nelaimingų atsitikimų
darbe ir profesinių ligų) atvejais, Lietuva artima Kanadai, Turkijai, Pietų Afrikos Res
publikai, Indijai ir Rumunijai, nes taikomas vidutinis, lyginant su likusiomis šalimis,
draudimo stažas.
Atlikta socialinio draudimo demografinio ir ekonominio konteksto regresinė

analizė parodė, kad nepaisant neigiamų demografinių tendencijų (mažėjančio šalies
gyventojų skaičiaus, sumažėjusio gimstamumo, emigracijos, visuomenės senėjimo),

gyventojų amžiaus struktūra po 1990 m. išliko pakankamai stabili, kalbant apie dar
bingo amžiaus gyventojų dalį bendroje populiacijoje. Pagyvenusių žmonių dalies au
gimo pasekmės socialinio draudimo sistemai buvo neutralizuotos pensinio amžiaus
vėlinimo dėka. Ekonomikos svyravimai veikia socialinį draudimą, darbo užmokestį ir
apdraustųjų skaičių. Bruto realus darbo užmokestis ir minimali mėnesio alga per pra

ėjusį dvidešimtmetį iš esmės keitėsi pagal BVP pokyčius. Tačiau socialinio draudimo
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įmokos, svarbus nominalaus darbo užmokesčio pokyčiai labai svyravo dėl didelės inf
liacijos ūkio pakilimo ir mažos infliacijos - nuosmukio laikotarpiais.
Socialinio draudimo sistema, būdama glaudžiai susijusi su jos dalyvių skaičiumi,
veikė mažai kintančios darbo jėgos kontekste, tuo tarpu užimtumas ir nedarbas labai
svyravo ekonominių krizių laikotarpiais, o tai stipriai veikė socialinio draudimo siste

mos biudžetą. Užimtumo pokyčiai ir savarankiškai dirbančiųjų Įtraukimas j socialinį
draudimą buvo svaresni veiksniai už demografinius pokyčius. Būtent užimtumo lygis

daro reikšmingą įtaką apdraustųjų visomis socialinio draudimo rūšimis skaičiui (tik
apie 10 proc. apdraustųjų skaičiaus dispersijos lemia kiti veiksniai, galbūt susiję su
draudimo socialiniu draudimu plėtimu, darbo šešėlinėje ekonomikos dalyje paplitimo
svyravimais arba ekonominės veiklos sektoriuose, kur draudimas visomis socialinio
draudimo rūšimis nėra privalomas.

Socialinio draudimo įsipareigojimų (išmokų) pokyčiai turi daug didesnę įtaką
SoDros biudžeto balansui nei SoDros įmokų dinamika. Ryšys tarp SoDros įmokų ir
išmokų nėra pakankamai subalansuotas. Aiškių išmokų indeksavimo taisyklių nebu
vimas neleidžia patikimai nustatyti atskirų išmokų dydžių dinamikos veiksnių. Vidu
tinių išmokų dydžių pokyčius galima tik iš dalies paaiškinti ekonominių, darbo rinkos
ir politinių veiksnių poveikiu. Tiesioginė socialinio draudimo finansų priklausomybė
nuo demografinio, ekonominio ir darbo jėgos kontekstų rodo, jog juose atsirandančių
problemų sprendimas gali padėti įveikti socialinio draudimo finansines problemas be

jo paties institucinių pokyčių.
Nagrinėjant politinį socialinio draudimo plėtros kontekstą nustatyta, kad nors
valdžioje pakaitomis kairiuosius keitė dešinieji, o vėliau įsijungė ir liberaliosios jėgos
bei naujos politinės partijos, kurios neturėjo aiškios ideologinės tapatybės, visos vy
riausybės socialinio draudimo srityje ryškių ideologinių nesutarimų nedemonstravo.
Paprastai vyriausybės akcentavo socialinio draudimo finansavimo, apdraustųjų skai
čiaus didinimo klausimus, privačių pensijų schemos sukūrimo uždavinius. Beveik visų
vyriausybių programose socialinio draudimo klausimai orientuoti į pensijų sistemos
tobulinimą, išskyrus kairiųjų orientaciją į nedarbo draudimą 1992 m. ir 2001 m. bei

dešiniųjų - į motinystės/tėvystės draudimą 2008 m. Tokį platų sutarimą socialinio
draudimo politikos srityje galima paaiškinti ir pačios Lietuvos partinės sistemos ideo
loginiu neapibrėžtumu.

Viešoje erdvėje paplitusi nuomonė, kad socialinio draudimo išmokoms labai di
delę įtaką daro rinkimų ciklai. Nustatytas stiprus ryšys tarp LR Seimo rinkimų ir išmo
kų dydžių augimo yra statistiškai reikšmingas, tačiau silpnas. Daug didesnę įtaką daro
makroekonominis ciklas. Tiesiog keli pastarieji LR Seimo rinkimai sutapo su finansi
nėmis krizėmis ar ekonominiais pakilimais. Todėl socialinio draudimo išmokų pakei

timo normų šuolius rinkimų laikotarpiu tik iš dalies būtų galima priskirti tiesiogiai su
rinkimais susijusiems politiniams veiksniams.
Šalies gyventojų informuotumo apie SoDros sistemą spragos, iš esmės nepalankus
požiūris į perskirstymą, žiniasklaidos nerimą keliančios žinios apie SoDros biudžeto de
ficitą ekonominio nuosmukio metais sąlygoja nepasitikėjimą ja. Gyventojų nusivylimas
šalies politinėmis institucijomis ir nepakankamas SoDros sistemos išmanymas supo-
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nuoja gyventojų bejėgiškumą turėti kokios nors įtakos su socialiniu draudimu susiju
siems sprendimams. Didelė dalis Lietuvos gyventojų mano, jog jie niekaip negali dary

ti poveikio sprendimams dėl pensijų ir pašalpų dydžio, jų gavimo sąlygų ir pan. Toks
gyventojų požiūris nepalankus ir finansinei socialinio draudimo padėčiai, nes reikalin

gos didesnės administratorių pastangos kontroliuoti dalyvavimą bei įmokų mokėjimą.
Tačiau sudaryto modelio duomenys rodo, jog besikaitaliojantis nepasitikėjimas SoDra
neturi reikšmingos įtakos apdraustųjų skaičiaus pokyčiams, t. y. neskatina aktyvesnio

dalyvavimo sistemoje ar pasitraukimo iš jos. Nepasitikėjimo SoDra rodiklį galima tik iš
dalies paaiškinti objektyviais darbo rinkos, apdraustųjų skaičiaus ar SoDros biudžeto
balanso pokyčiais. Apie trečdalis dispersijos lieka nepaaiškinta, ir tai tik patvirtina prie
laidą, kad pasitikėjimui SoDra svarbią įtaką daro subjektyvūs veiksniai - visuomenės in
formavimo priemonių, suinteresuotų institucijų ir pačios SoDros formuojamas įvaizdis,
bendras pasitikėjimas valstybinėmis institucijomis.

Pakoreguotos tarptautinių organizacijų gyventojų prognozės, atsižvelgiant į
2011 m. Lietuvos gyventojų surašymo duomenis ir pensinio amžiaus vėlinimą iki 65 m.
abiems lytims rodo, kad laukiamas gana spartus gyventojų skaičiaus mažėjimas. Kartu
gyventojų struktūra keisis nepalankiai socialinio draudimo finansavimo požiūriu. Iki
2060 m. darbingo amžiaus gyventojams žymiai padidės pensinio amžiaus žmonių iš
laikymo našta. Šiuo metu vienam per 65 m. gyventojui tenka apie 4,3 darbingo amžiaus

gyventojų, iki 2060 m. ši proporcija pasikeis iki 1,9. Subalansuoti socialinio draudimo
įmokas ir išmokas gali tik spartus darbo jėgos aktyvumo ir produktyvumo didėjimas.
Tačiau prognozuojamas darbo jėgos aktyvumo lygio augimas yra nepakankamas, kad
būtų bent kiek reikšmingiau neutralizuotos neigiamos demografinio senėjimo proceso
pasekmės socialinio draudimo sistemai. Remiantis ES rodiklių konvergencijos prielai
da, darbo produktyvumo augimo tempas palaipsniui mažės, tačiau beveik visais laiko
tarpiais iki 2060 m. viršys BVP vienam gyventojui augimo tempą Lietuvoje. Tai leidžia
tikėtis atlyginimų dalies BVP didėjimo, o tai savo ruožtu didintų socialinio draudimo
pajamas. Deja, trumpėsiančios darbo laiko trukmės prognozė atsveria palankią darbo
produktyvumo augimo dinamiką. Šios tendencijos lems perskirstymo tarp kartų porei

kio ir svarbos didėjimą ilgalaikėje perspektyvoje.
Tačiau atlikta ateinančio pusantro dešimtmečio socialinio draudimo sistemos fi

nansinė prognozė leidžia tikėtis, kad dėl išmokų padidinimo 2008-2009 m. bei dėl kri
zės sumažėjusių įmokų susidaręs metinis SoDros biudžeto deficitas gali būti įveiktas
apie 2025 m.
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II dalis. ILGALAIKĖS SOCIALINIO

DRAUDIMO IŠMOKOS

Šioje dalyje nagrinėjamos ilgalaikių socialinio draudimo išmokų - pensijų sistemų
klasifikacijos, atskleidžiama Lietuvos pensijų sistemos raida, apibūdinamos šalies
pensijų sistemos charakteristikos tarptautiniame kontekste. Šiame darbe nacionaline

pensijų sistema laikoma šalyje veikiančių atskirų pensijų schemų visuma. Tiriama
socialinio draudimo pensijų schemų aprėptis, gautų darbo pajamų kompensavimo
adekvatumas ir suderinamumas su kintančiomis ekonominėmis ir socialinėmis
sąlygomis, parodomi asmenų dalyvavimo socialinio draudimo pensijų schemoje
rezultatai, t. y. pensijų poveikis skirtingų ekonominių sluoksnių gerovei.

4 skyrius. Pensijų schemų tipai
Kiekviena šalis turi savitą pensijų sistemą, sudarytą bent iš kelių pensijų sche
mų, jas šalys kuria savarankiškai, vadovaudamosi tam tikromis vertybėmis, atsi
žvelgdamos į konkrečias demografines, ekonomines ir socialines sąlygas, veikiant

įvairioms interesų grupėms. Todėl yra labai didelė pensijų schemų įvairovė, kuri
gali būti lengviau pažinta taikant tam tikrus grupavimo kriterijus. Tačiau pensijų
schemų klasifikavimas yra sudėtingas procesas. Klasifikuojant turi būti atsižvelgta
į daugybę aspektų, pavyzdžiui, kokiu būdu pensijų schemos yra finansuojamos (ei
namųjų mokėjimų, kaupimo ar buhalteriniais rezervais), koks jų teisinis pagrindas
ir kokiu būdu jos yra sukurtos (įstatymu, kolektyvine sutartimi ar individualiomis
sutartimis), kaip žmonės dalyvauja schemose (privalomai ar savanoriškai) arba ko

kio tipo išmokas jos teikia (fiksuota įmoka ar fiksuota išmoka). Visa tai lemia didelę
galimų klasifikacijų įvairovę (Privately managed..., 2008). Šiame skyriuje pateikiame

pasaulyje taikomus pensijų sistemų modelius pagal teisių į išmokas, pajamų apsau
gos kriterijus, dalyvavimo pensijų sistemose pagrindus, išmokų dydžio nustatymo
metodus ir formules bei kitas charakteristikas. Tačiau pradėsime nuo tos įvairovės
pagrindimo.

4.1. Pensijų įvairovės pagrindimas
Pensijų schemų įvairovė be minėtų istorinių jų kūrimo sąlygų grindžiama ir tuo,
jog pensijomis siekiama kelių tikslų. N. Barr ir P. Diamond (2008) pensijų schemoms
priskiria keturis pagrindinius tikslus: vartojimo perkėlimo, draudimo, skurdo mažini
mo, perskirstymo.

Vartojimo perkėlimas reiškia, kad pensijos suteikia asmeniui galimybę dalį dabar
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sukuriamos vertės atidėti vartojimui tam laikui, kai jis nedirbs dėl senatvės ar nedar
bingumo.
Draudimas sujungia rizikas. Pavyzdžiui, žmogus nežino, kada jis mirs, tačiau mir
tingumo lygis atitinkamoje amžiaus grupėje yra žinomas ir stabilus. Santykinė žino-

mybė susiformuoja iš didelės dalies dalyvių mirtingumo dėsningumo ir sukuria indi
vidams galimybę gauti naudos iš mainų, sujungiant rizikas.
Trečias pensijų schemų tikslas - skurdo mažinimas. Pensijų schemos nukreipia
išteklius tiems, kurie vargsta.
Ketvirtas tikslas - perskirstymas, kurio dėka vieno žmogaus pajamos perkelia
mos kitam ir jų gerovės skirtumai yra sumažinami.

Pirmus du pensijų programų tikslus N. Barr ir P. Diamond (2008) laiko individu
aliais, o kitus du - viešosios politikos. Pensijų jvairovės svarba susijusi su ateities nea
pibrėžtumu. E. R. VVhitehouse, A. C. D'Addio ir A. Reilly (2009) teigimu, pensijos yra iš
prigimties rizikingos, nes jos nukreiptos į ateitį. Anot E. R. VVhitehouse, A. C. D'Addio ir
A. Reilly (2009) svarbios trys rizikos, kurios, nors skirtingais būdais ir skirtingu mastu,
bet veikia tiek įstatymų nustatytas, tiek profesines, tiek asmenines pensijų schemas.

Pirma, autoriai akcentuoja ilgėjančią gyvenimo trukmę ir jos įtaką pensijų sche
mų finansavimo kaštams.

Antra, pabrėžiama infliacijos rizika ir pensijų planų gebėjimas reaguoti į pasikei
tusias vartojimo reikmių kainas bei gyvenimo lygio standartus.
Trečia, išskiriama investavimo rizika, susijusi su tuo, kad pensijų planų dalyviai
nežino, kaip sėkmingai susiklostys investavimas ir kokio dydžio pensines išmokas
jie gaus.

Pagal Pasaulio banko skelbiamą doktriną, siekiant įgyvendinti pensijų programos
tikslus nepakanka pasikliauti vien tik viešosiomis pensijų schemomis. Pastebima, kad
kai viešosios pensijų schemos vykdo perskirstymo ir taupymo ateičiai funkcijas, iškyla
tokios problemos, kaip dideli mokesčiai, didelis neformalus sektorius, sumažėjęs už
imtumas ir sulėtėjęs augimas. Be to, dominuojant viešųjų pensijų pakopai praranda

ma galimybė vystyti kapitalo rinką (Averting the Old Age Crisis, 1994).
Nepaisant to, neįsikišus valstybei sudėtinga būtų užtikrinti sėkmingą pensijų pro
gramų veikimą. Valstybės įsikišimas yra būtinas todėl, kad privačios draudimo rin
kos susiduria su tokiomis asimetrinės informacijos problemomis, kaip nepalankus
pasirinkimas ir moralinė rizika. Nepalankus pasirinkimas - kai asmuo nuo draudėjo

slepia jam gresiančią didelę riziką arba draudikas žino dideles rizikas ir vengia nuo
jų drausti. Moralinės rizikos problema iškyla, kai vartotojas ima manipuliuoti drau

diminio įvykio tikimybe, pavyzdžiui, mažiau rūpinasi darbo paieškomis (Bar, 1998;
Rosner, 2003).
Grindžiant viešųjų pensijų programų reikalingumą, reikėtų nepamiršti ir vartoto
jo trumparegiškumo problemos, kuri atsiranda dėl nepakankamos arba neįvertintos
informacijos. P. G. Rosner (2003) teigia, kad tam tikros taisyklės, ribojančios žmogaus
autonomiją rūpintis savo pajamomis senatvei, yra būtinos. Pensijų įvairovės svarba
susijusi su ateities neapibrėžtumu.
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Anot N. Barr ir P. Diamond (2008), visi pensijų planai susiję su tokiomis rizikomis:
1.ekonominės rizikos: nenumatyti makroekonominiai įvykiai [šokai] gali paveik

ti darbo našumą ir kainas, o tai gali turėti įtakos bet kuriam pensijų planui;
2.demografinės rizikos: gimstamumo, mirtingumo ir kitų demografinių kinta

mųjų pokyčiai taip pat gali turėti įtakos pensinėms išmokoms;
3.politinės rizikos: politikos neapibrėžtumas veikia visus pensinius susitari
mus, nes kiekvienas jų labai priklauso nuo efektyvios ir stabilios valdžios.
Anot E. R. VVhitehouse, A. C. D'Addio ir A. Reilly (2009), svarbios trys rizikos, kurios,
nors skirtingais būdais ir skirtingu mastu, bet veikia tiek įstatymų nustatytas, tiek profesi
nes, tiek asmenines pensijų schemas. Pirma, autoriai akcentuoja ilgėjančią gyvenimo truk
mę ir jos įtaką pensijų finansavimo išlaidoms. Antra, pabrėžiama infliacijos rizika ir pensi
jų planų gebėjimas reaguoti į pasikeitusius finansavimo poreikius bei gyvenimo standar
tus. Trečia, išskiriama investavimo rizika, kuri susijusi su tuo, kad pensijų planų dalyviai
nežino, kaip sėkmingai susiklostys investavimas ir kokio dydžio pensines išmokas jie gaus.

Apibendrintai galima teigti, kad viešųjų pensijų schemų reikalingumas gali būti
grindžiamas draudimo rinkos nesėkmėmis, o privačių pensijų schemų - viešųjų pen
sijų schemų nepakankamumu adekvačiai kompensuoti dideles pajamas uždirbusiems
žmonėms. Pensijų įvairove visuomenėse ieškoma būdų, kaip geriausiai pasiekti pa
grindinius pensijų sistemų tikslus, įveikti nesėkmes, su kuriomis susiduria skirtingos
pensijų schemos, ir sumažinti rizikas, kurias kelia ateities neapibrėžtumas.

4.2. Pensijų schemų tipologizavimo istorinė apžvalga
Bandymas palyginti pensijų schemas, ieškoti bendrų ar skirtingų jų bruožų, pri
skiriant atskiroms grupėms, turi gana ilgą intelektualią tradiciją, kurios pradžia sieja
ma su socialinės apsaugos sistemų arba - dar plačiau - su gerovės valstybių klasifika
vimu. Dar 1974 m. R. Titmuss (1974) išskyrė tris socialinės politikos modelius, kurie
apima tam tikras socialinio ir ekonominio gyvenimo sritis.
Likutinės gerovės modelis. Šis modelis remiasi privačiu sektoriumi - rinka ir šeima.
Tik pastarosioms negalint aprūpinti asmens, įsijungia socialinės gerovės institucijos.
Industrinių pasiekimų vaidmens modelis. Šiuo atveju socialinės gerovės instituci
jos yra ekonomikos pagalbininkės. Todėl laikomasi nuostatos, kad socialiniai porei
kiai turi remtis nuopelnais, darbo vaidmeniu ir našumu. Šis modelis yra kildinamas iš
įvairių ekonominių ir psichologijos teorijų, susijusių su iniciatyvumu, pastangomis ir
atlygiu bei klasės ir grupės lojalumo formavimu.
Institucinis perskirstantis modelis. Šis modelis socialinę gerovę laiko kaip didžiau
sią visuomenę integruojantį institutą, teikia universalias paslaugas už rinkos ribų pa

gal poreikių principą. Šis modelis yra grįstas socialinės lygybės, daugybiniais sociali
nių ir ekonominės sistemos pokyčių poveikiais asmens gerovei.
Šie R. Titmuss modeliai vėliau buvo plėtojami pensijų tematikoje ir, nepaisant to,

kad klasifikacijos keitėsi, likutinio, pasiekimų ar perskirstančio modelio pagrindiniai
bruožai išlieka ir kitose klasifikacijose.
Vėliau, 1984 m., J. Mylės (1984), vertino EBPO šalių viešųjų pensijų kokybines
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charakteristikas. J. Mylės parodė, kaip priklausomai nuo pensijų lygio ir struktūros

kinta nelygybė tarp skirtingų kartų ir tarp pačių pensininkų.
Pagal J. Mylės, pajamų saugumą atitinka pensijos lygis. Pensijų adekvatumas - tai

pensijos santykis su likusios visuomenės dalies (be pensininkų) pajamomis bei pensi
ninkų buvusiu darbo užmokesčiu. Su pajamų saugumo kriterijumi J. Mylės siejo pen
sijų indeksavimą: priklausomai nuo kainų indekso ir visos visuomenės ekonominės

gerovės augimo. Šie kriterijai leidžia įvertinti pensijų kokybę. Pagal J. Mylės svarbi pa
jamų nelygybė trimis pjūviais: vieno ir to paties asmens skirtingais gyvenimo etapais,
tarp kartų ir tarp pensininkų.
Kitas svarbus institucinis pensijų schemų bruožas,). Mylės nuomone, yra pensijų

pasiekiamumo („priėjimo prie pensijų") laipsnis arba gyventojų draudimo pensijoms
aprėptis. Aprėpties laipsnį veikia teisės į pensiją kriterijai: pilietybė, dalyvavimas dar
bo rinkoje ir 1.1. J. Mylės teigė, kad aukščiausios kokybės viešoji pensijų schema yra
universali, t. y. pensijos skiriamos visiems senatvės sulaukusiems ar darbingumo ne
tekusiems piliečiams. Žemesnis indeksas skiriamas šalims, turinčioms viešąją su dar

bo užmokesčiu susietą pensijų schemą, kurioje teisę į pensiją įgyja dirbę asmenys, bei
pajamas testuojančią pensijų schemą. Pastarojoje pensijos suteikiamos tiems, kurių
pajamos yra nepakankamos.
G. Esping-Andersen (1990) 1990 m., naudodamas EBPO šalių duomenis, klasifi
kavo gerovės valstybes į atskirus režimus pagal politinę - ideologinę dimensiją bei

valstybės/rinkos kaip gerovės šaltinių dichotomiją. Pagal šią klasifikaciją skiriami trys
pensijų schemų tipai.
1.Korporatyvinis. Jame dominuoja socialinio draudimo pensijų schemos, išsaugančios asmens buvusį statusą darbo rinkoje. Šis tipas rinkai skiria labai mažą
vaidmenį, o pensijų schema labai išsluoksniuota pagal profesijas, išsaugomos
valstybės tarnautojų privilegijos. Šio tipo schemų tėvynėmis laikomos Austri

ja, Belgija, Prancūzija, Vokietija, Italija ir Japonija, galima įtraukti ir Suomiją.
Korporatyvinės pensijų schemos kilo iš vokiškos Bismarko pensijų schemos.

2.Likutinis, jame dominuoja rinka tiek prieš viešąją pensijų schemą, tiek prieš
valstybės tarnautojų privilegijas. Australija, Kanada, Šveicarija, JAV ir Didžio

ji Britanija - šalys, kurių pensijų schemos priskiriamos šiam tipui. Likutinis
arba dar vadinamas liberalusis modelis išreiškia dualizmą: geros rizikos yra
valdomos rinkos; blogos - socialinės gerovės valstybės. Rinkoje galima draus

tis: individualiai (individualios pensijų sąskaitos) ar kolektyviai (grupinis
draudimas ar profesinės pensijos).
3.Universalus. Valstybės atsakomybė dominuoja socialinės apsaugos ir konkre

čiai aprūpinimo pensijomis sferoje, o piliečių teisės išstumia statusų privile
gijas ir privačias pensijų schemas. Tokios pensijų schemos vyrauja Naujojoje

Zelandijoje, Norvegijoje, Švedijoje, Danijoje, Olandijoje. Šio modelio išmokos
visuotinos (universalios] ir dosnios.

G. Esping-Andersen (1990) gerovės valstybių režimų klasifikavimui naudojo pen
sijų, ligų, nedarbo draudimo sritis. Pensijų indeksui konstruoti naudojo penkis kinta
muosius:
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1.Minimalią pensiją kaip vidutinio darbo užmokesčio dalį;
2.Standartinę grynąją pensijos pakeitimo normą;
3.Įmokų mokėjimo trukmę metais;

4.Individo mokamų įmokų dalį;
5.Pensinio amžiaus ir gaunančių pensiją asmenų santykį.

Ligos ir nedarbo pašalpų procedūra iš esmės buvo identiška, tik su šiomis išimti
mis: įtraukiama tik grynoji pakeitimo norma standartinėms išmokoms, neįtraukiama

individo įmokų dalis, tačiau įtraukiamas laukimo laikotarpis siekiant gauti išmoką bei
išmokos mokėjimo trukmė.
Stratifikacijos indeksui nustatyti buvo pasirinkti korporatizmo ir etatizmo krite
rijai. Konstruojant korporatizmo indeksą šalys buvo vertinamos pagal skirtingų pro
fesinių programų skaičių. Etatizmo kintamasis rėmėsi tuo, kad valstybės tarnautojai

turi specialias privilegijas ir šis rodiklis yra matuojamas pensijų išlaidomis valstybės
tarnautojams, proc. nuo BVP.
G. Esping-Andersen teigė, kad santykis tarp valstybinio ir privataus pensinio ap

rūpinimo apibrėžia bendrą paskirstomąją struktūrą, santykį tarp socialinių teisių ir
privačių kontraktų, klasių, lyties ar statusų nelygybę. 0 pensijų schemų įvairovė re
miasi keturiais aspektais:

1.privačių pensijų dalimi bendrose pensijų išlaidose („rinkos tendencija"),
2.valstybinių pensijų dalimi nuo bendrų pensijų išlaidų („socialinės apsaugos
tendencija"),

3.valstybės tarnautojų pensijų dalimi nuo bendrų pensijų išlaidų („etatizmas") ir
4.profesiškai skirtingų valstybinių pensijų programų dalimi („korporatizmas").
1993 m. K. Salminen (1993) taip pat suklasifikavo pensijų schemas. K. Salminen

išskyrė senatvės pensijų tipus pagal tris aspektus:
1.aprūpinimą: teisę į pensiją ir išmokos dydį;
2.administravimą: centralizacijos laipsnį ir nuosavybę;
3.finansavimą: finansavimo metodą ir finansinę atsakomybę.

Pagal teisę į pensiją ir jos dydį (arba aprėptį ir funkciją) K. Salminen (1993) išsky
rė šiuos modelius:
1.paramos (angį. assistancė), užtikrinantį bazines minimalias pajamas. Skiria

mas pagal pajamų testą;
2.pilietybės (angį. citizenship), užtikrinantį bazines minimalias pajamas. Skiria

mas pagal pilietybę;
3.užimtumo (angl.vvortr perfomancė) modelį, išsaugojant] iki pensijos susiklos

čiusį įvairių gyventojų sluoksnių gyvenimo lygio standartą;
4.grupinio draudimo (anglgroup insurance) modelį, išsaugojantį gyvenimo
standartą pagal profesines grupes;

5.individualaus draudimo modelį, sudarytą pagal kontraktą ir išsaugojantį indi
vidualų gyvenimo standartą.

Klasifikuodamas pensijų schemas pagal administravimą K. Salminen (1993) iš
skyrė pagrindinį klasifikacijos aspektą - centralizacijos laipsnį: centralizuotą admi-
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nistravimą vykdo viena institucija, o decentralizuotą administravimą vykdo atskiri au
tonomiškai administruojantys vienetai. K. Salminen (1993) teigė, kad centralizacijos

laipsnis gali būti vertinamas ir pagal rizikų sujungimo laipsnį. Jei įvairios socialinės
rizikos yra administruojamos atskirai, kaip tai yra kontinentinėje Europoje, tai bus
decentralizuota sistema. Tačiau jei ideali sistema sujungia visas rizikas ir visus pilie
čius, ir tai administruoja viena institucija, tai yra centralizuota sistema (tokia buvo
Beveridžo plano esmė].

Šalia centralizacijos K. Salminen (1993^ siūlė dar pridėti vieną klasifikacinį kin
tamąjį: nuosavybę. Nuosavybė turi dvi formas: valstybinę ir privačią. Valstybės nuosa
vybės schemose sprendimai dėl pensijų yra priimami politinėje arenoje, o privačiose
schemose rinka yra sprendimo priėmimo aplinka. Kitas administravimo bruožas yra

tas, kad pensijų institucijos gali būti subjektas, kurį prižiūri ministerija, bet faktiškai
valdo trišalė taryba, reprezentuojanti apdraustus asmenis, darbdavius ir vyriausybę.
Kartais tokios tarybos gali būti dvišalės, atstovaujančios apdraustiems asmenims ir

darbdaviams ar apdraustiems asmenims ir vyriausybei. Todėl reikėtų kalbėti apie
valstybės, kolektyvinį/korporatyvinį ir privatų administravimą.
Trečiasis aspektas, pagal kurį klasifikuojamos pensijų schemos, yra finansavimas.
Tačiau finansavimo dimensija savo ruožtu turi du aspektus: finansavimo metodą ar
finansavimo šaltinį ir atsakomybę už pensijų finansavimą.

Žvelgiant į finansavimo metodus, galima kalbėti apie du tipus: einamųjų mokėji
mų arba „pay-as-you-go" sistemą ir kaupiamąją sistemą. Einamųjų mokėjimų sistemo
je kiekvienų metų pensijų išlaidos yra padengiamos tų metų pajamomis. Šis metodas
paprastai yra charakterizuojamas kaip viešosios (socialinės) apsaugos sistemos bruo
žas. Einamųjų mokėjimų sistema yra socialinis kontraktas tarp kartų, tarpininkaujant
valstybei, t. y. reglamentuojant įstatymu. Tuo tarpu kaupiamojoje pensijų schemoje
yra individualizuotas, aktuarinis ryšys tarp įmokų ir išmokų.
Kitas finansavimo aspektas parodo, kaip finansavimo našta yra paskirstyta visuo

menėje. Paprastai viešosios pensijos yra finansuojamos iš trijų šaltinių: dirbančiųjų
mokamos darbo užmokesčio dalies; darbdavio mokamos darbo užmokesčio dalies bei

valstybės įmokų.
W. Korpi ir J. Palmer (1998) naudojo Socialinės pilietybės rodiklių programą
(SCIP), kurioje galima rasti informaciją apie socialinio draudimo programas EBPO ša
lyse. Kitas jų tyrimo duomenų šaltinis buvo Liuksemburgo pajamų tyrimai (Luxembuorg Income Study), kuriuose buvo duomenys apie pajamų pasiskirstymą analizuo
jamose šalyse. Remiantis minėtais duomenų šaltiniais, W. Korpi ir J. Palmer (1998)

atliko palyginamąją analizę ir pateikė socialinio draudimo tipologiją.
Jie orientavosi į priežastinius veiksnius, sąlygojančius institucinius aspektus

ir institucijų poveikį formuojant interesus, pirmenybes, identitetus bei nelygybės ir
skurdo lygį visuomenėje. Šiam tikslui tipologija yra grindžiama instituciniais aspek
tais. Institucinės struktūros savo ruožtu atspindi vaidmenų konfliktą tarp atskirų inte
resų grupių, pavyzdžiui, rinkos ir valstybės paskirstymo procesų. W. Korpi ir J. Palmer
(1998), formuodami tipologiją, naudojo senatvės pensijų ir ligos pašalpų institucines
struktūras. Jie laikėsi požiūrio, kad šios programos labiausiai išryškina žmogaus gyve-
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nimo sąlygas - sulaukti senatvės ir susirgti rizikuoja kiekvienas ir todėl svarbu visoms
socialinėms-ekonominėms grupėms. Kita vertus, šios programos turi didelę ekonomi
nę reikšmę ir todėl yra labai svarbios formuojant interesų grupes.

Senatvės pensijų ir ligos pašalpų institucinės struktūros klasifikuojamos pagal
tris aspektus:
1.teisės pagrindą, t. y. kuo remiasi teisė gauti išmokas: pajamų testu, įmokomis,

priklausymu tam tikrai profesinei grupei ar šalies pilietybe;
2.išmokų lygį, t. y. kokiu lygiu socialinio draudimo išmokos gali pakeisti praras
tas pajamas;
3.socialinio draudimo programų valdymą.

Remiantis šiais socialinio draudimo programų aspektais skiriami penki idealių
institucinių struktūrų tipai: tikslinis, savanoriškas - valstybės subsidijuojamas, korporatyvinis, bazinio saugumo ir aprėpiantis.
Tikslinio modelio rezultatas yra minimalios išmokos tiems, kurie yra žemiau
skurdo ribos.
Savanoriškas - valstybės subsidijuojamas modelis per mokesčius užtikrina drau
dimą ir apsaugo savo dalyvius nuo pajamų netekimo. Šios schemos turi vienodo dy
džio ar su darbo užmokesčiu susietus elementus, bet dažniausiai vienodo dydžio, ka

dangi labai žemu lygiu pakeičia kompensuojamą darbo užmokestį.
Korporatyvinis modelis kuria skirtingų darbo jėgos segmentų „socialines politi
nes bendruomenes" ir priverčia bendradarbiauti šių segmentų darbdavius ir dirban
čiuosius. Išmokos yra aiškiai susietos su darbo užmokesčiu, tačiau programoje gali

labai skirtis atskirų profesinių grupių teisės ir taisyklės.
Bazinės apsaugos modelis remiasi įmokomis ar pilietybe (gyvenimu šalyje).
Aprėpiančiame modelyje teisė yra paremta ir pilietybe, ir įmokomis. Šis modelis
aprėpia visus piliečius toje pačioje programoje.
Pensijų schemų klasifikavimas į modelius vėlesniuose tyrimuose buvo detalesnis:
einamųjų mokėjimų schemos buvo skirstomos pagal įmokos ar išmokos tipą, klasifi
kuojama profesinių ir kaupiamųjų schemų įvairovė.
Antai, D. Blake (2006] teigė, kad išsivysčiusiose šalyse yra sutariama, jog galima kal

bėti apie trijų pakopų sistemą. Pirmoji pakopa yra valstybės teikiama apsauga kaip dalis
jos socialinės apsaugos sistemos. D. Blake (2006) teigimu yra du pagrindiniai socialinės
apsaugos sistemų tipai: Beveridžo ir Bismarko. D. Blake (2006) teigimu, Jungtinė Karalys
tė ir JAV taiko Beveridžo socialinės apsaugos sistemas. Bismarko sistema užtikrina dos
nesnę apsaugą, dažnai tokio lygio, kad žmonėms nereikia papildomų pensijų alternatyvų.
Vokietija, Italija ir Prancūzija taiko Bismarko socialinės apsaugos sistemas. Pirmoji pakopa

yra finansuojama iš surinktų iš dirbančiųjų mokesčių ir išmokama pensininkams. Kitaip
tariant, ji vadinama nekaupiamoji sistema, kadangi nekaupiamas pensinis turtas.

Daugelyje pirmosios pakopos schemų yra apibrėžtos išmokos pagal savo prigimtį.
Šiuo metu Švedija ir Lenkija eksperimentuoja, pagal D. Blake (2006), su virtualių sąskaitų
[National Defined Conthbutions - NDC) schemomis pirmojoje pakopoje. Tai yra nekaupia
mosios schemos, čia dalyviai turi apibrėžtos įmokos ^Defined Contributions - DC) sąskaitas,

Socialinis draudimas Lietuvoje: kontekstas, raida, rezultatai X41

kuriose yra įskaičiuojamos palūkanos, siejamos ne su finansiniu turtu, o su kitais kinta
maisiais, pavyzdžiui, šalies BVP augimu arba vidutinio darbo užmokesčio augimu. Išėjus
į pensiją, virtualus kapitalas yra konvertuojamas į anuitetą, naudojant anuiteto veiksnį,
kuris atspindi tiek tam tikros amžiaus grupės gyvenimo trukmę, tiek schemos palūkanas.

Antrąją pakopą, pagal D. Blake [2006), užtikrina įmonių (kompanijų) profesinių
pensijų schemų ar planų forma. Kompanijos, galima sakyti, finansiškai remia tokias
schemas. Paprastai profesinės schemos yra kaupiamosios, t. y. pensinis turtas įgyja

mas iš įmokų ar darbdavio priedų ir šių įmokų investavimo palūkanų. Tokios pensijų
schemos nariai yra skirstomi į tris grupes:
1.aktyvūs nariai, kurie dar dirba kompanijoje ir moka įmokas;

2.išėję į pensiją nariai, kurie gauna pensiją;
3.pasitraukę nariai, kurie jau nedirba kompanijoje, bet dar neišėjo į pensiją, ta
čiau turi įgytas teises į pensiją, remiantis ankstesniu darbo stažu kompanijoje.
Nors profesinės pensijų schemos yra kaupiamosios, skirtingi pensijų tipai labai skir

tingai skaičiuoja pensijų išmokas. Skiriami trys pagrindiniai profesinės schemos tipai:
1.apibrėžtų išmokų {deįined benefitds - DB);
2.apibrėžtų įmokų [defined conthbutions - DC);
3.hibridinės.

Apibrėžtos išmokos profesinė schema išėjus į pensiją siūlo fiksuotą pensijos
dydį. Tokias schemas taiko Vokietija ir JAV. Labiausiai paplitęs DB tipas yra su darbo
užmokesčiu susijusios schemos. Iš pastarųjų labiausiai paplitusi paskutinio darbo
užmokesčio schema, kurioje mokama pensija siejama su darbo užmokesčiu, uždirb
tu per paskutiniuosius darbo metus (paprastai per paskutiniuosius trejus ar penke
rius užimtumo metus). Labiau šiuolaikiškos yra vidutinio darbo užmokesčio sche
mos, kai pensija yra paremta dalyvio per darbinę karjerą uždirbtu vidutiniu darbo
užmokesčiu.
Antrasis DB profesinės schemos tipas yra subalansuota išėjimo į pensiją sche
ma (angį. retirement balance scheme). Ji remiasi vienkartine išmoka (lump sum), o ne

periodine pensija ir apskaičiuojama kaip įgytų teisių į tam tikras pensijos dalis suma
(kaip procentas nuo uždirbto vidutinio darbo užmokesčio) ir darbo stažo. Jei apskai
čiuojama pagal paskutinį darbo užmokestį, tai tokios schemos yra vadinamos nuo
paskutinio darbo užmokesčio apskaičiuotos vienkartinės išmokos ar pensijų akcijų
schemos (angį. pension eąuity schemes). Tokios schemos yra Japonijoje ir Australijoje.

DB profesinės schemos palaipsniui yra keičiamos DC (apibrėžtos įmokos) sche
momis, teigia D. Blake (2006). DC schemose yra nustatomos įmokos į schemą. Papras
tai tai yra tam tikra darbo užmokesčio dalis. Taip pat gali būti fiksuota metinė įmoka.

Pensija priklauso nuo sukauptų įmokų išėjimo į pensiją dieną. Tokioje pensijų sche
moje nėra iš anksto apibrėžto jokio aiškaus pensijos lygio.
Hibridinės profesinės schemos turi ir DB, ir DC komponentų. Pagrindiniai pavyz
džiai yra šie:
1. Nuoseklios hibridinės schemos (angį. seąuentialhybridscheme). Šios schemos
turi DC elementų (paprastai vadinama globojamoji (angį. nursery) DC sche-
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ma) tam tikro amžiaus asmenims (iki 45 m.) ir DB elementų (vyresniems).
Tokios schemos yra labiau lanksčios (mobilumo prasme) jauniems dirbantie
siems ir labiau prognozuojamos vyresniems dirbantiesiems (Blake, 2006:8).
2.Kombinuotos hibridinės schemos. Ši schema siūlo DB pensijos ir darbo už

mokesčio iki tam tikros jo ribos (pavyzdžiui, bazinio darbo užmokesčio) san
tykį ir taip pat DC pensijos ir darbo užmokesčio iki tam tikros jo ribos (įmoka
nuo darbo užmokesčio gali būti kintanti) santykį.
3.Palaikomųjų susitarimų ^angl. underpinning arrangements). Yra du pagrindi
niai tipai. Pirmą tipą sudaro DC schema su DB palaikymu. Tokia schema užtik
rina minimalią pensiją iš atitinkamos DB schemos, esant nustatytam darbo
užmokesčio ir stažo lygiui, o investavimas yra labai mažas. Antrą tipą sudaro

DB schema su DC palaikymu. Šio tipo schema yra skirta užtikrinti anksti išei
nančiųjų į pensiją garantijoms. Išmokos, apskaičiuotos pagal paskutinį darbo
užmokestį, vertė negali būti mažesnė nei DC išmoka, apskaičiuota pagal to
asmens įmokas, sukauptas kartu su palūkanomis.
4.Grynųjų balanso schema fangl. cash balance scheme). Tai yra apibrėžtos įmo
kos schema, kurioje išmoka yra nustatoma remiantis individualia sąskaita
schemoje. Schema nustato įmokos dydį ir investicijų grąžą (nepriklausomai
nuo investavimo vaidmens, bet tipiškai susiejant su palūkanomis iš obligaci

jų) ir visa tai perveda į dalyvio sąskaitą. Išeinant į pensiją visa sukaupta suma
yra konvertuojama į anuitetą. Dalyviui grynųjų balanso schema yra panaši į

DC schemą. Tai JAV labai paplitęs hibridinis susitarimas. Kartais šis tipas dar
vadinamas pasidalintų rizikų schema.
5.Tikslinės išmokos schema. Tai yra DC schema, kurios tikslas teikti numatytą

pensiją, todėl įmokos turi būti sureguliuotos, kad užtikrintų šį tikslą.
6.Trečioji pakopa - tai papildomas kaupimas senatvei, kurj pasirenka individas,

norėdamas gauti didesnę pensiją nei užtikrina valstybė ar kompanija, kurioje
dirba. Paprastai kaupiama į sąskaitą ir investuojama į akcijas ar obligacijas,
(ei individas pasirenka tai daryti formalioje pensijų schemoje, dažniausiai tai
būna DC forma, ir vadinama asmenine pensijų schema (angį. personai pension
scheme) ar individualia pensine sąskaita (angį. individual retirement account).

Pagal D. Blake (2006), kitas turtas gali būti naudojamas užtikrinti pajamas
senatvėje. Pavyzdžiui, kai išeina į pensiją, asmuo parduoda savo būstą ir nusi
perka mažesnį, siekdamas padidinti savo vartojimą senatvėje.

D. Blake (2006) išskiria ir ketvirtąją pakopą - darbą išėjus į pensiją. Kartais tai yra
pasirinkimo reikalas. Kitiems tai gali būti laipsniškas pasitraukimas iš darbo.
Tuo tarpu, N. Barr, P. Diamond (2008) išskiria kaupiamąsias pensijas ^angl. fullyfunded pensions) ir einamojo finansavimo pensijas (angį. pay-as-you-go arba PAYG
pensions).
Kaupiamosios pensijos yra paremtos taupymu. Įmokos yra investuojamos į finan
sinį turtą, palūkanos yra priskiriamos dalyviui arba individualiai, arba kolektyviai. Kol
dalyvis neišeina į pensiją, pensijų fondas laiko jo visas įmokas ir uždirbtas palūka
nas. Šis sukauptas turtas yra skiriamas finansuoti dalyvio vartojimą išėjus į pensiją
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arba anuiteto forma, arba užtikrinant vartojimą kokia nors kita forma. Taigi, tai yra
tam tikras turto kaupimo būdas, kuris vėliau keičiamas į prekes ar paslaugas. Visiškai

suderinti kaupiamąjį fondą ir būsimus įsipareigojimus galima dviem būdais: suregu
liuojant įsipareigojimus pagal turimą fondą (apibrėžtos įmokos planas, angį. Defined
Contribution, DC) arba sureguliuojant fondą, kuris patenkintų numatytus įsipareigoji
mus (apibrėžtos išmokos planas, angį. Defined Benefit, DB).
Antra pensijų grupė, pagal N. Barr, P. Diamond (2008), yra einamojo finansavi
mo pensijos. Einamojo finansavimo pensijos yra kontraktinės prigimties bei remiasi
tuo, kad valstybė nekaupia santaupų numatytiems būsimiems pensijų įsipareigoji
mams, o apmokestina dirbančiąja kartą, kad galėtų mokėti pensijas pensininkams
(einamojo finansavimo pensijas paprastai valdo vyriausybė). Dauguma valstybinių
pensijų pirmiausia yra einamojo finansavimo. Einamojo finansavimo sistemos gali
būti vertinamos iš individualaus įmokų mokėtojo perspektyvos arba iš makroeko
nominės perspektyvos. Pirmuoju atveju, dirbančiojo teisė į pensiją yra paremta įsta
tymu, teigiančiu, kad jei dirbantysis mokės įmokas dabar, jis gaus pensiją ateityje.
Įstatymas šiuo atveju remiasi „pažadu", bet tai nereiškia, kad mokesčių ir išmokų
taisyklės niekada nebus paredaguotos. Remiamasi prielaida, kad politinis procesas
gerbs legitimuotus lūkesčius ir nedidins mokesčių ar nemažins išmokų. Iš makro
ekonominės perspektyvos vyriausybė paprasčiausiai apmokestina vieną asmenų
grupę ir perduoda tą mokesčių dalį kitai. Todėl einamojo finansavimo schemos iš
šios perspektyvos mažai skiriasi nuo socialinės paramos išmokų programų, nors
veiksniai, kas moka ir kas gauna, ir tokiu būdu paskatos dalyvauti schemoje gali būti
labai skirtingos. Socialinės paramos išmokų programos, siekdamos apibrėžti teisę ir

išmokos dydį, paprastai atsižvelgia į dabartinį darbo užmokestį ir potencialių gavė
jų šeimos būklę. Tuo tarpu pensijų schema vertina visą asmens darbo užmokesčio
istoriją.

Apžvelgtos pensijų sistemų klasifikacijos naudingos tuo, kad išskiria ir apibūdina
įvairius jų aspektus. Taip per ilgą laikotarpį veikiant nacionaliniams veiksniams susi
klosčiusi pensijų įvairovė yra geriau pažįstama. To pažinimo pagrindu galima bandyti
kurti pensijų klasifikacijas, naudingas tarptautiniams pensijų sistemų palyginimams.
Apie tai kitame skyriuje.

4.3. Pensijų klasifikacijos tarptautinių organizacijų
duomenų bazėse
Du pastaruosius dešimtmečius kurdamos duomenų bazes į pensijų klasifikavimą
įsitraukė ir tarptautinės organizacijos, jos naudoja panašius klasifikavimo kriterijus,
kaip ir jau apžvelgti atskirų mokslininkų bandymai. Kaip matėme aukščiau, klasifi

kuojant pensijų sistemas dažnai yra vartojama trijų pakopų terminologija, tačiau ma
tėme ir tai, kad pakopos gali turėti skirtingas prasmes. Pavyzdžiui, Pasaulio bankas
ar Tarptautinė darbo organizacija (toliau - TDO) nors taip pat vartoja trijų pakopų
terminologiją, bet šios organizacijos pakopas skiria pagal skirtingus kriterijus (Private
Pensions..., 2005). Toliau aptarsime pagrindinių tarptautinių organizacijų, dirbančių
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socialinės apsaugos srityje naudojamas pensijų klasifikacijas, kurios sukurtos remian

tis aukščiau jau pristatytų pagrindinių tipologijų pagrindu.
Europos Sąjungoje (toliau - ES) naudojamoje trijų pakopų klasifikacijoje yra iš
skiriamos šios pakopos: pirmoji - įstatymų nustatytos pensijų schemos (angį. statutory pension schemes), antroji - profesinės schemos ir trečioji - individualus apsirūpini
mas, neturintis ryšio su užimtumo statusu (Privately managed..., 2008^.
Įstatymais nustatytos pensijų schemos įprasta forma yra valstybės įstatymu įsteig
tos, finansuojamos einamaisiais mokėjimais {PAYC} ir turinčios iš anksto numatytą
(apibrėžtą) išmokos dydį, schemos. Pastaruoju laikotarpiu kai kuriose šalyse steigtos
ir įstatymais nustatytos kaupiamosios schemos ^angl. funded tiers ofstatutory schemes].
Taigi kai kuriose šalyse įstatymais nustatytos pensijų schemos yra skirstomos į pirmo
sios pakopos, kuri apima klasikinę einamųjų mokėjimų schemą, ir antrosios atskiros
pakopos, kuri apima vien tik kaupiamąsias schemas [angį. pūrely funded scheme), val

domas privačių institucijų. Valstybė atlieka ypatingą vaidmenį kuriant šias schemas ir
apibrėžiant sistemos taisykles (mokėjimų tvarką ir 1.1.).

Bulgarijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Vengrijoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Slo
vakijoje, Švedijoje, taip pat Danijoje, kurioje veikia papildomas pensinio draudimo
fondas {Arbejdsmarkedets Tillsegspension, toliau - ATP), įstatymų nustatytos schemos

apima tokią atskirą privalomą kaupimo pakopą, kuri suteikia teisę į individualią pen
sijos dalį, atskirą nuo pirmosios pensijų pakopos išmokų. Lietuvoje ši pakopa nėra
privaloma (žmonės gali pasirinkti, ar mokėti visą nustatytą mokėjimų sumą į eina
mųjų mokėjimų sistemą, ar nukreipti dalį lėšų Į privačiai valdomus fondus (įstatymu
nustatytų schemų antra pakopa) (Privately managed..., 2008).
Profesinės schemos. Dalyvavimas profesinėse schemose yra susijęs su darbine ar pro
fesine veikla. Profesinės schemos gali būti: numatomos kolektyvinėje sutartyje kaip priva
lomos tam tikram ūkio sektoriui; numatomos kolektyvinėje sutartyje, bet neprivalomos
darbdaviams bei jų darbuotojams; numatomos įmonės kolektyvinėje sutartyje; numato
mos individualiose sutartyse arba inicijuojamos vienašale darbdavio iniciatyva. Taip pat
teisę į tam tikros rūšies pensijas rinkoje darbuotojui gali suteikti jo užimtumo statusas,
pavyzdžiui, kolektyvinės schemos profsąjungų nariams (Privately managed..., 2008).
Individualios schemos. Individualių schemų kategorija apima pensijų schemas, ku
riose narystė nėra privaloma ir kurios yra nepriklausomos nuo užimtumo statuso. Ta

čiau darbdaviai (Slovakijoje, Latvijoje ir Čekijoje) arba/ir valstybė (Čekijoje, Vokietijos
Riester pensijos) tam tikrais atvejais gali prisidėti prie šios schemos. Tokios schemos

taip pat gali būti taikomos asociacijų nariams (kaip yra paplitę ES).
Vertinant pagal pateiktas pensijų schemų pakopas, pensininkų aprūpinimas paja
momis yra labai skirtingas ES valstybėse (žr. 4.3-1 lentelę).
4.3-1 lentelėje parodyta, kad visos valstybės narės turi einamųjų mokėjimų pen
sijų sistemą, prie kurios prisideda visi užimtieji. Kai kuriose valstybėse narėse pensi
ninkų aprūpinimo sistema yra papildoma įstatymų nustatytomis kaupimo schemo
mis. Daugumoje valstybių narių sistema taip pat papildoma ir kaupiamosiomis pro
fesinėmis privačiomis pensijomis, kurios gali būti savanoriškos arba privalomos, bei

individualiu apsirūpinimu.
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4.3-1 lentelė. Pensijų schemos ES šalyse
Sch*mo3tipŠalys..-:••
[statymais nustatytos
schemos

Profesinės schemos

Individualios schemos

Aprūpinimas minimaliomis pajamomis - visos valstybės narės
Universali vienoda norma, susijusi su gyvenamąja vieta (Danija, Otandįa) arba socialinio draudimo
įmokomis {Airija, Jungtinė Karalystė)
Su uždarbiu susijusi einamųjų mokėjimų schema (su ar be rezervo fondo) - visos valstybės narės,
išskyrus Daniją, Olandiją, Airiją, Jungtinę Karalystę
Su uždarbiu susij usi visiškai kaupiamoji (socialinėmis įmokomis) schema (angį. totalty funded by
sočiai contributions) - bendros įstatymais nustatytos kaupiamosios schemos Bulgarijoje, Estijoje,
Lietuvoje, Latvijoje, Vengrijoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Slovakijoje, Švedijoje, iš dalies kaupiamoji
schema Suomijoje. Atskiros schemos Austrijoje ir Danijoje, privalomos Italijoje ir savanoriškos Por
tugalijoje
Privalomos darbdaviui (sekiorinės arba tarpsektorinės) ar grindžiamos kolektyvine sutartimi
(kuri narystę padaro privalomą] - Belgijoje, Danijoje, Kipre, Portugalijoje, Olandijoje, Švedijoje,
Vokietijoje
Grindžiamos kolektyvine sutartimi {naryste neprivaloma) - Belgijoje, Bulgarijoje, Kipre, Vokietijoje,
Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje
Sutartinė arba vienašališka (angį. unitateral) pagal darbdavį (įskaitant buhalterinį rezervą ar
grupės planus) - Austrijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Airijoje, Kipre, Suomijoje, Jungtinėje
Karalystėje
Galimybe prisijungti prie pens^ų sistemos per savo darbo^-Airijoje ir Jungtinėje Karalysteje
Savanoriškos individualios schemos (norint tapti nariu, nereikalingos sąsajos su užimtumu), kurios
gali būti pasirašomos kolektyviai (pavyzdžiui, per asociacijas ar profesines sąjungas) - ypač Čekijo
je, Ispanijoje, Slovakijoje, Jungtinėje Karalystėje
Individualios sutartys su pensij ų fondais, gyvybės draudimo kompanijomis ar pensijos taupomo
siomis institucijomis, kurios suteikia anuitetus. Šis individualaus apsirūpinimo tipas yra prieinamas
visoje Europos Sąjungoje, ypač Vokietijoje ir Prancūzijoje

Ilgalaikės santaupos, nebūtinai skirtos konkrečiai pensij ai. Šis individualaus apsirūpinimo tipas yra
prieinamas visoje Europos Sąjungoje
Šaltinis: Privately Managed Funded Pension Provision and Their Conthbution to Adeąuate andSustainable
Pensions. The Sočiai Protection Committee, 2008.

Dėl pensijų schemų įvairovės pasaulyje yra sunku ne tik suklasifikuoti pensijas,
bet ir vertinti bei tarpusavyje lyginti pensijų aprėptį (aprėpiamą gyventojų dalį) skir
tingose šalyse. Nors šalys renka duomenis apie dalyvaujančius pensijų schemose, ta

čiau iki šiol dar nėra sukurta tarptautinė duomenų bazė, kuri leistų lengvai palyginti
šalių duomenis, todėl aprėpties rodikliai turi būti vertinami atsargiai.
Remiantis ES Socialinės apsaugos komiteto pranešimu, įstatymais nustatytų pen

sijų schemų aprėptis svyruoja nuo 25 proc. Italijoje iki 90 proc. Danijoje ar 100 proc.
Švedijoje. Daugumoje ES narių šių pensijų schemų aprėptis svyruoja tarp 50-70 proc.
(Privately managed..., 2008).

Profesinių pensijų schemų aprėptis yra heterogeniškesnė. Pagal šį rodiklį šalys gali
būti suskirstytos į tris grupes:
1.didelė aprėptis (per 75 proc.) - Danijoje (apie 75 proc), Nyderlanduose ir

Švedijoje (per 90 proc);
2.vidutinė aprėptis (40-70 proc.) - Belgijoje (apie 50 proc), Vokietijoje (apie
60-65 proc), Airijoje (apie 40 proc), Kipre (apie 45 proc.) ir Jungtinėje Kara
lystėje (apie 47 proc);
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3. maža aprėptis (iki 20 proc.) - Italijoje (17 proc), Austrijoje (13 proc.}, Pran
cūzijoje (apie 15 proc), Ispanijoje ir Suomijoje (8 proc), Liuksemburge
(5 proc), Portugalijoje (4 proc.) ir Lenkijoje (apie 2,2 proc.) ^Privately managed..., 2008).

Individualių pensijų schemų aprėptis taip pat labai skirtinga. Pavyzdžiui, Bulga
rijoje savanoriškai pensijas kaupia 7,9 proc. visų gyventojų, Estijoje 14 proc. darbo

jėgos (Joint Report on Pensions, 2010), Airijoje 55 proc. dirbančiųjų, Jungtinėje Kara
lystėje apie 59 proc, o Vokietijoje apie 67 proc. (Antolin, Tapia, 2010).
Svarbi yra ne tik pensijų schemų aprėptis, bet ir tai, kokią pensininko pajamų dalį
sudaro išmokos iš skirtingų pensijų schemų. Daugumoje ES valstybių narių pagrindinė
pensininkų pajamų dalis yra gaunama iš nekaupiamųjų įstatymais nustatytų pensijų sche
mų. Privačiai valdomų schemų indėlis į pensininkų pajamas daugumoje valstybių yra ne

didelis. Privačiai valdomų pensijų schemų indėlis yra nedidelis arba visai nereikšmingas
tose šalyse, kur šios schemos vystosi lėtai (Graikijoje, Prancūzijoje, Maltoje ir Liuksembur

ge) ir kur šios schemos neseniai įvestos (Bulgarijoje, Čekijoje, Estijoje, Vengrijoje, Italijoje,
Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Austrijoje, Slovėnijoje, Slovakijoje, Švedijoje ir Rumunijoje).
Kai kuriose šalyse pajamų iš privačių pensijų dalis svyruoja tarp 5-20 proc: Vo
kietijoje (apie 14 proc), Kipre (apie 15 proc), Suomijoje (apie 6-7 proc), Portugalijoje
(apie 8 proc.) ir Švedijoje (apie 15-20 proc). Tik keliose ES valstybėse narėse (Danijo
je, Airijoje, Nyderlanduose ir Jungtinėje Karalystėje) privačios pensijos sudaro svarbią
pensininko pajamų dalį (nuo 20 proc. iki 30 proc.) (Privately managed..., 2008).

Apžvelgę ES dažniausiai vartojamą trijų pakopų pensijų klasifikaciją ir įvairių
pensijų schemų paplitimą ES valstybėse narėse, toliau trumpai aptarsime kitose pen

sijų srityje dirbančių tarptautinių institucijų siūlomas klasifikacijas.
EBPO (angį. OECD) klasifikacijoje pensijų schemos (EBPO terminologija - pensijų
planai) skirstomos į tipus pagal penkis kriterijus:
1.nuosavybės: viešosios, įstatymais įtvirtintos bei valdžios įsteigtų institucijų
administruojamos schemos ir privačios, institucijų, kurios nepriklauso val
džiai, administruojamos schemos;
2.narystės: profesinių grupių ir individualios narystės schemos;
3.privalomumo: privalomo dalyvavimo ir savanoriškos narystės schemos;
4.įmokų ir išmokų apibrėžties: fiksuotos išmokos ir fiksuotos įmokos schemos;
5.finansavimo metodo: kaupiamosios, nekaupiamosios ir buhalterinio rezervo
schemos (Privately managed..., 2008).
Vakarų Europoje, Šiaurės Amerikoje, Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono šalyse

vyrauja profesinių pensijų planai. Tuo tarpu Lotynų Amerikos (išskyrus Braziliją) ir
Centrinės bei Rytų Europos (išskyrus Čekiją) šalyse vyrauja privalomi asmeninių pen
sijų planai (Tapia, 2008).
P. Antolin ir W. Tapia (2010), skirstydami privačius pensijų planus į profesinius ir
asmeninius, taip pat pabrėžia, kad pensijų sistemos gali remtis fiksuotomis įmokomis
arba fiksuotomis išmokomis (Antolin, Tapia, 2010).
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Profesinių pensijų planai EBPO šalyse pagal tradiciją buvo apibrėžti kaip fiksuotų
išmokų planai. Tačiau pastaruoju metu yra pastebimas ryškus perėjimas nuo fiksuotų

išmokų prie fiksuotų įmokų planų, ypač jungtinėje Karalystėje ir JAV. Šiose šalyse kom
panijos uždarė ar užšaldė savo fiksuotų išmokų planus arba konvertavo juos į fiksuotų
įmokų planus.

Priešingai nei Jungtinėje Karalystėje ir JAV, Olandijoje ir Švedijoje profesinių pen
sijų planai labiausiai išsaugojo savo fiksuotų išmokų pobūdį, nors pastaraisiais metais
daug planų įdiegė ir fiksuotų įmokų elementus.
Profesinės sistemos Australijoje, Honkonge ir Kinijoje dažniausiai siūlo fiksuo
tų įmokų planus. Skirtingai nuo profesinių pensijų aprūpinimo įvairovės, asmeninių

pensijų planai yra išskirtinai fiksuotų įmokų tipo (Antolin, Tapia, 2010). Tendencija
pereiti nuo fiksuotų išmokų prie fiksuotų įmokų schemų reiškia, kad atsisakoma iš
ankstinio įsipareigojimo dėl išmokų klientams dydžio. Pensijų schemos tampa atspa
resnės kapitalų rinkų svyravimams, tačiau neapibrėžtumas perkeliamas būsimoms
pensininkų pajamoms.

Pasaulio bankas taip pat pasiūlė pensijų sistemas suskirstyti pakopomis. Pasiū
lymas pagrįstas pensijų finansavimo ir dalyvavimo pensijų sistemose privalomumo
požymiais. Pirmoji pakopa apima valstybines pensijas, kurios finansuojamos einamų
jų mokėjimų metodu ir gali būti mokamos arba visiems pagyvenusiems asmenims,
arba tik skurstantiesiems. Antroji pakopa apima ir profesines pensijas, ir individua
lias pensinių santaupų sąskaitas, jeigu asmenų dalyvavimas jose yra privalomas pagal

įstatymą. Ši pakopa finansuojama kaupimo būdu, administruojama privačių finansų
institucijų (pensijų fondų, draudimo kompanijų, bankų ir kt.). Trečioji pakopa apima
įvairias individualias papildomas profesines pensijas, individualų pensijų draudimą ir
kitus gyvybės draudimo planus. Jų esminė savybė - klientų savanoriškas dalyvavimas

(Averting the Old Age Crisis, 1994).
Ir Tarptautinė darbo organizacija naudoja trijų stambių kategorijų klasifikaciją.
Tačiau kiekvienai kategorijai suteikiama kitokia prasmė, nei kitų organizacijų klasifi
kacijose. Pirmoji kategorija apima garantijas minimalios pensijos, kuri yra visuotinai
prieinama, grįsta lėšų testavimu ir finansuojama tiesiog iš bendro valstybės biudžeto.

Antroji kategorija yra privaloma viešoji einamųjų mokėjimų socialinio draudimo sche
ma, nustatant viršutinę pensijos ribą. Trečioji kategorija apima kaupiamąsias fiksuotų
įmokų schemas, kurios gali būti privačiai valdomos ir kurios taip pat apima profesines
bei asmenines schemas (Privately managed..., 2008).
Remdamiesi tiek atskirų autorių, tiek tarptautinių organizacijų taikomomis pen

sijų schemų klasifikacijomis, šiame darbe taip pat naudosime trijų pakopų pensijų
schemų klasifikaciją. Kebliausia apibūdinti pirmąją pensijų pakopą. Jai priskiriamos
pensijų schemos gali turėti bent kelias charakteristikas, būdingas ir kitoms pensijų
pakopoms priskiriamoms schemoms. Tačiau pirmosios pakopos pirmas lygmuo (že
mutinė šaka 4.3-1 pav.) - einamojo finansavimo, privaloma, fiksuotų išmokų pensijų
schemos tipas - labai aiškiai skiriasi nuo kitų pakopų (žr. 4.3-1 pav.).
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4.3-1 pav. Pensijų pakopos irjų pagrindinės savybės.
Šaltinis: sudaryta autorių.

Lietuvoje tokiam pensijų tipui pirmiausia priskirtina socialinio draudamo pensi
ja. Tačiau valstybinės pensijos Lietuvoje taip pat atitinka šiuos kriterijus.1
Tuo tarpu pirmosios pakopos antras lygis [viršutinė šaka 4.3-1 pav.) turi tiek an
trosios, tiek trečiosios pakopos bruožų. Šio tipo pensijų schemos yra kaupiamosios,
gali būti privalomos arba savanoriškos, fiksuotų išmokų arba fiksuotų įmokų. Lietuvo

je tam tipui priskirtina iš SoDros lėšų finansuojama ir privačių turto valdymo įmonių
bei draudimo bendrovių administruojama privati kaupiamoji pensijų schema, kuri
dažniau vadinama antrąja pensijų pakopa. Dalyvavimas joje yra savanoriškas iki pir
mojo pasirinkimo. Vėliau iš šios schemos pasitraukti neleidžiama, vadinasi, kartą ap
sisprendus ji tampa privaloma. Kitose pokomunistinėse šalyse analogiškoje schemoje
numatytas privalomas pradedančių dirbti asmenų arba asmenų iki tam tikro amžiaus

(Lenkijoje, Latvijoje, Estijoje, Bulgarijoje ir kt.] dalyvavimas. Tose šalyse vėliau pasi
traukti iš schemos taip pat negalima. Visose minėtose šalyse Ši pirmosios pakopos
antro lygmens schema numato apibrėžtų išmokų pensijas.
Antrosios ir trečiosios pakopos pensijų schemos Lietuvoje nėra paplitusios, nors
atitinkamais įstatymais yra numatytos. Todėl toliau pagrindinį dėmesį skirdami socia
linio draudimo pensijoms iš esmės aprėpsime visą apsaugos senatvėje, nedarbingumo
ir našlystės atvejais sistemą.

>s pensijų sistema ir jos istorinė raida pateikta tolimesniuose skyriuo;
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5 skyrius.

Pensijų sistemos formavimas ir

jos charakteristikos Lietuvoje

5.1. Pensijų sistemos istorinė raida Lietuvoje
5.1.1. Pagrindinės pensijų sistemos raidos charakteristikos

Lietuvoje iki 1990 m.
Bandymai kurti pensijų sistemą Lietuvoje prasidėjo tarpukariu. 1922 m. priimta
Lietuvos konstitucija buvo siekiama užtikrinti ir darbininkų teisę į pensiją (Lazutka,
2007). Tačiau tarpukario nepriklausoma Lietuva nespėjo įgyvendinti savo ketinimų.
Iki Sovietų sąjungos okupacijos 1940 m. Lietuvoje buvo spėta įvesti tik kovose nuken
tėjusių asmenų, kariškių ir civilių valstybės tarnautojų aprūpinimą pensijomis senat
vės, nedarbingumo (tuomet vadinto invalidumo) ir našlystės atvejais bei personalines
pensijas valstybei nusipelniusiems asmenims. Tolesnę Lietuvos pensijų sistemos raidą

iėmė Sovietų Sąjungos okupacija. Lietuvai buvo taikomi 1956 m. įsigaliojusiame pen
sijų įstatyme įtvirtinti sovietinės pensijų sistemos principai. Ši pensijų sistema buvo
sudaryta iš atskiroms užimtųjų grupėms skirtų schemų, bet apėmė visus gyventojus,
ji, žinoma, buvo valstybinė ir finansuojama PAYG metodu.

Sovietų sąjungos okupacija lėmė tolimesnę pensijų sistemos raidą penkeriems
dešimtmečiams. Lietuvos gyventojų apsaugai senatvėje buvo taikoma Sovietų sąjun
gos pensijų sistema. Ji veikė iki pat Nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo lld.
Dar daugiau, kaip žinia, iš pensijos asmenys vidutiniškai gyvena apie du dešimtme

čius, o teisę į ją įgyja dirbdami tris keturis dešimtmečius. Todėl dar ir dabar Lietuvoje
gyvena žmonių, kurių teisės į pensiją buvo „uždirbtos" veikiant sovietinei pensijų sis
temai. Reformuojant pensijų sistemas reikia skaitytis su senosios sistemos klientais,

kurie jau turi teises į pensiją, o dirbantieji jau turi tam tikrų lūkesčių, suformuotų se
nosios pensijų sistemos. Todėl norėdami geriau suprasti šiuolaikinę Lietuvos pensijų
sistemą, jos keliamas problemas ir funkcionavimo pasekmes, turime apžvelgti pensijų

formavimąsi Rusijoje bei Sovietų sąjungoje. Juk iš esmės Lietuvos ūkio industrializa
cija vyko pirmaisiais pokario dešimtmečiais, kai pensijų sistemą kūrė Sovietų sąjunga.
Iš esmės Rusija socialinio draudimo srityje sekė Vokietijos pavyzdžiu, kuri yra

viešųjų pensijų pradininkė (plačiau apie pensijų istoriją Rusijoje ir Sovietų sąjungoje
žr. Rimlinger, 1971, 245-302). 1889 m. Vokietijos kancleris Otto von Bismark, siekda
mas sumažinti pramonės darbininkų nepasitenkinimą sunkia savo padėtimi ir susilp
ninti socialistų įtaką jiems, panaudojo savo politinę galią ir įsteigė pirmąją nacionali
nę įmokomis paremtą senatvės draudimo sistemą, kurios administravime buvo leista
dalyvauti ir darbininkų atstovams (Kohler, Zacher, 1982). Tačiau 1917 m. bolševikinė
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revoliucija Rusijoje sukūrė naują socialinę tvarką, kuri rėmėsi socialinės lygybės prin
cipu ir proletariato diktatūra. Po bolševikų revoliucijos pergalės Rusijoje socialinis
saugumas buvo įvertintas kaip vienas iš darbininkų pergalės prieš kapitalizmą vaisių.

Sovietinė propaganda teigė, kad tiktai socialistinė valstybė galėjo užtikrinti darbinin
kų klasės gerovę. Vis tiktai pensijos nebuvo socialistinės gerovės sistemos prioritetas.
1936 m. senatvės, negalios ir našlių bei našlaičių pensijos sudarė tik apie 12 proc. so
cialinio saugumo biudžeto. Tuo tarpu parama laikino nedarbingumo atveju - 20 proc.

Tai rodo negatyvų požiūrį į daugiau dirbti nebegalinčiųjų socialinę apsaugą. Skatinant
pensininkus dirbti, buvo numatyta galimybė šalia atlyginimo gauti ir pensiją. Pradžio
je jie galėjo prie atlyginimo prisidurti dalį, o po 1938 m. - visą pensiją. Įmonės buvo ra
ginamos surasti lengvus darbus dalinę negalią turintiems ir senyvo amžiaus žmonėms
(Babich, Egorov, Žilcov, 1998).

Pagrindiniai sovietinės pensijų sistemos, kuri išsilaikė iki TSRS griūties 1990 m.,
principai buvo įtvirtinti 1956 m. įsigaliojusiame pensijų įstatyme. Vienu svarbiausių
pokarinio laikotarpio socialinio saugumo įvykių tapo valstybinių socialinio draudimo

pensijų paskyrimas kolūkiečiams 1965 m. Socialinės diskriminacijos era TSRS žemės
ūkyje baigėsi. Dėl 1956 m. prasidėjusių socialinės apsaugos pokyčių atskiros pensijų
schemos buvo sukurtos pagrindinėms gyventojų grupėms: darbininkams, valstybės
tarnautojams ir kolūkiečiams. Taip pat buvo valstybei nusipelniusių asmenų ir moks
lininkų pensijos. Komunistų partijos nomenklatūrai bei kultūros elitui buvo skiria
mos vadinamosios „personalinės pensijos." Šios pensijų schemos TSRS buvo iš esmės
sukurtos per du dešimtmečius po Antrojo pasaulinio karo. Pagrindinėms gyventojų
grupėms pensijos buvo nustatytos įstatymais: darbininkams 1956 m., „inteligentams"

1959 m., o kolūkiečiams 1964 m. [Valstybinių pensijų įstatymas, 1956; Ištarnauto
laiko pensijos švietimo, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio darbuotojams, 1959; Ištar
nauto laiko pensijos civilinės aviacijos ir aeronautikos darbuotojams, 1958; Pensijų

ir pašalpų kolūkiečiams įstatymas, 1964). Tam tikroms kitų pajamų neturinčioms gy
ventojų grupėms buvo mokamos socialinės pensijos (Lazutka, 2007).
Ir sovietinė pensijų sistema turėjo kai kurių Bismarko draudimo sistemos bruo
žų - pvz., teisė į pensijas buvo siejama su ankstesniu darbu, o išmokos susietos su
buvusiu darbo užmokesčiu. Tačiau, skirtingai nei Bismarko schemoje, pensijos buvo

finansuojamos iš bendro valstybės biudžeto (Leppik, 2002).
Sovietų Sąjungoje kuriant pensijų sistemą nebuvo kitose Europos šalyse XIX-XX a.

sandūroje vykusių diskusijų, ar taikyti Vokietijos socialinio draudimo modelį, pagal
kurį teisė į pensiją suteikiama mokėtų įmokų pagrindu, ar kurti siauresnę, pajamų
ir turto tikrinimu paremtą neįmokinę pensijų sistemą. Pastaroji laikoma tik visiems
gyventojams taikomos paramos skurdo atveju papildymas (Peterson, 1986).

Dauguma Vakarų šalių irgi pasirinko įmokines pensijų sistemas. Lėmė tokie ar
gumentai: pajamų senatvėje netekimas yra beveik visuotinas, todėl visiems seniems

gyventojams reikalingos pensijos ir netikslinga tikrinti kiekvieną atvejį. Tokios sis
temos finansuojamos pačių dalyvių (jų įmokomis per darbingą amžių), tuo tarpu
turto įvertinimo pagrindu teikiamos pensijos skatina ne kuo ilgiau dirbti, bet apsi
mesti skurstančiu. Savo ruožtu neįmokinės pensijų sistemos buvo ginamos tokiais
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argumentais: mažos išlaidos (nes ne visiems asmenims senatvėje yra reikalinga pa
rama); išmokamos tiems asmenims, kurie neturi kitų pajamų, todėl efektyvesnės
mažinant skurdą. Šie „už" ir „prieš" argumentai yra vis dar prisimenami ir dabarti

nėse diskusijose (VVeaver, 1982).
Suprantama, kad sovietinei ideologijai buvo nepriimtinas skurdo pripažinimas,
o tuo pačiu ir jo mažinimui tinkamos neįmokinės, pajamų ir turto įvertinimu grįstos
pensijos. Nenuostabu, kad socialinio draudimo principais besiremiančios pensijos

buvo labiau patrauklios. Jos puikiai derėjo ir prie socialistinio atlyginimo pagal darbo
nuopelnus principo. Kaip matome, socialinio draudimo pensijos galėjo būti priderin
tos ir prie demokratinio kapitalizmo, ir prie totalitarinio socializmo sistemos.

Sovietų sąjungos pensijų politika nuo prieškario kuklių, fragmentiškų pensijų iki
santykinai (lyginant su dirbančių asmenų algomis) dosnių socialinio draudimo išmo
kų pokario dešimtmečiais atitinka bendrą viešųjų pensijų plėtros tendenciją industri
nėse šalyse. Daugumoje šalių socialinio draudimo pensijų sistemos aprūpino 1960-

1970 m. išėjusius į pensiją pakankamomis pajamomis ir senų žmonių skurdas indus
trinėse šalyse buvo iš esmės sumažintas (Averting the Old Age Crisis, 1994). Tuo tarpu
iki Antrojo pasaulinio karo pensijos visur buvo kuklios. Jos sudarydavo ne daugiau
kaip 15-20 proc. vidutinio atlyginimo (žr. 5.1-1 lentelę).
5.1-1 lentelė Vidutinės viešosios pensijos ir vidutinio darbo užmokesčio santykis kai kuriose
EBPO šalyse 1939 m. ir 1980 m. (proc.)

(M^
Australija
Belgij a
Kanada
Danija

1939 m. (1)

1980 m.' (2)

19

14
17

34
29

22
19
15

69

Nyderlandai
Norvegija
Švedija

13

44

Jungtinė Kara^stt

13

68
31

Jungtinės Valstij os
Vid urtds

21

44

15

45

Vokietija
Italija

49

8
10

',

Nėra duomenų.
s 1980 m. vidutinės pensijos ir vidutinio darbo užmokesčio santykis apskaičiuotas vidutinę pensiją dalijant iš
pramonės darbininkų vidutinio darbo užmokesčio profesinės karjeros pabaigoje prieš išeinant į pensiją.
Šaltiniai:
(1): pakeičiamumo normos 1939 m. iš SSIB duomenų, Esping-Anderson, Gosta. The Three Words of Welfare
Capitalism. Cambridge, Mass.: Polity. 1990.
(2): Aldrich, j. (1982). Pagal Averting the Old Age Crisis. A World Bank Poiicy Research Report. Oxford University
Press. New York 1994. P. 104.

Galima teigti, kad iki Nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje veikusi sovietinė
pensijų sistema^ nors buvo sudaryta iš atskiroms užimtųjų grupėms skirtų schemų,
bet apėmė visus gyventojus. Darbo stažo reikalavimai įgyti teisę į pensiją nebuvo
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griežti, pensinis amžius buvo mažas, todėl iš esmės visi gyventojai buvo aprūpinti
pensijomis senatvės, neįgalumo ir maitintojo netekimo atvejais. Juo labiau, kad buvo
darbo vietų perteklius ir pensijai būtiną darbo stažą galima buvo atidirbti nesunkiai.
Be to, sovietinei pensijų sistemai buvo būdingas didelis perskirstymas iš didesnes

pajamas turinčių gyventojų mažiau pasiturintiesiems. Pensijų dydžio diferenciacija
buvo nedidelė: minimali pensija sudarė apie 30 proc, maksimali (išskyrus kai kurias
privilegijuotas kategorijas) - 55 proc. vidutinio darbo užmokesčio. Maža buvo tik be
darbo stažo skiriama socialinė pensija (apie 8-10 proc. vidutinės algos). Tačiau, kaip
minėta, tokių asmenų, kurie nesugebėtų „užsidirbti" teisės į kitas (didesnes) pensijas

buvo labai mažai. Išlaikytinių turintys senatvės ir invalidumo pensijų gavėjai gaudavo
priedus prie pensijos (Rimlinger, 1971). Be to, pensininkai bei kiti socialinės apsaugos
sistemos klientai netiesiogiai buvo remiami ir per kainų politiką, pvz., išlaikant mažas

vartojamų prekių (maisto) ir komunalinių paslaugų kainas, teikiant nemokamą reabi
litaciją, medicininį gydymą ir pan.
Žemiau pateikiamos pagrindinės charakteristikos sovietinės pensijų sistemos,
kuri daugiausia ir buvo sukonstruota pokariniu laikotarpiu, o prieš Lietuvai iškovojant
Nepriklausomybę ši sistema buvo visiškai subrendusi ir paveldėta (5.1-2 lentelėje).
5.1-2 lentelė. Pagrindinės Sovietų senatvės pensijų sistemos charakteristikos 1989 m.
Pensinis
"Jm""lus
Pensijoj apskaičiavimo
Minimali Ir^. .
Socialini
amžius"^į^tarnui*maksimali išmoka
^^pensija
55 m.20 m. moterims ir 50-85 proc. paskutinių
70-120rb.10-20 proc. už
20 rb.
moterųir
25m.vyrams
metų vidurkio ar penkerių 132,5-160*. kaiišlaikytinius bei
60 m. vyrųgeriausių darbo metų
kurioms asmenųuž ilgalaikį darbą
darbo užmokesčio vidur- kategorijomsvienoje darbokio per paskutiniuosiusvietėje
10 m.

Dvigubos
pensijos
Nebuvo

Šaltinis: Lazutka R. Pensijų sistemos raida Lietuvoje//Filosofija. Sociologija. 2007, T. 18. Nr. 2. p. 67.

Nors gali atrodyti paradoksalu, Sovietų Rusija pensijų srityje sekė Vokietijos pa
vyzdžiu. Buvo kuriamos nuo darbo stažo ir buvusio užmokesčio priklausomos pensi
jos. Atskiros pensijų schemos buvo sukurtos pagrindinėms gyventojų grupėms: darbi
ninkams, valstybės tarnautojams ir kolūkiečiams. Dosnesnės pensijos buvo valstybei
nusipelniusiems asmenims ir mokslininkams. Komunistų partijos nomenklatūra bei
kultūros elitas turėjo „personalines pensijas." Pensijos buvo mokamos ir dirbantiems
pensininkams. Darbo stažo neturintiems asmenims buvo mokamos itin kuklios socia
linės pensijos.
Nors tarpukariu Sovietų sąjungoje buvo tik fragmentiškos ir menkos pensijos,

per septintąjį ir aštuntąjį dešimtmečius jos aprėpė visus gyventojus ir tapo santykinai
dosnios. Tai atitiko bendrą industrinių šalių viešųjų pensijų plėtros tendenciją. Taigi
senatvės apsauga ir Lietuvoje iš esmės buvo sukurta pokario dešimtmečiais. Šeštojo
dešimtmečio sovietinių pensijų įstatymų Lietuvoje buvo visai atsisakyta tik 1995 m.
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5.1.2. Pensijų sistemos pagrindiniai pertvarkymai po 1990 m.
Naujos socialinio draudimo pensijų sistemos kūrimas Lietuvoje prasidėjo dar iki
Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo. 1990 m. vasario 13 d. Aukščiausioji Taryba
priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos TSR Valstybinio socialinio draudimo sistemos pertvar
kymo". Jame nurodoma iš Tarybų sąjungai pavaldžių Lietuvos profesinių sąjungų per
imti socialinį draudimą valstybės žinion. 1990 m. kovo 13 d. buvo sukurta Valstybinio
socialinio draudimo valdyba (SoDra).
1991 m. gegužės mėn. priimtas Valstybinio socialinio aprūpinimo sistemos pa

grindų įstatymas [Žin„ 1991, Nr. 16-411), kuris apibrėžia Lietuvos socialinės apsau
gos sistemos struktūrą. Juo nustatoma, kad valstybinio socialinio aprūpinimo sistema
yra visuomenės socialinio aprūpinimo pagrindas. Įstatymas nurodo, kad valstybinio

socialinio aprūpinimo sistema apima visus šalies gyventojus ir išvardija atvejus, kada
taikomas socialinis aprūpinimas. Be to, šis įstatymas atskiria socialinio draudimo ir
socialinės paramos sričių kompetenciją, finansavimo šaltinius ir administravimą
1991 m. gegužės mėn. taip pat buvo priimtas ir Valstybinio socialinio draudimo
įstatymas (Žin., 1991, Nr. 17-447), kuris apibrėžia valstybinio socialinio draudimo rū
šis, draudžiamus asmenis, finansavimo ir administravimo sistemą. Pagrindines teises

į socialinę apsaugą, taip pat ir į socialinį draudimą, apibrėžia 1992 m. Lietuvos Res
publikos Konstitucija. 52 jos straipsnyje pasakyta, kad „Valstybė laiduoja piliečių tei
sę gauti senatvės ir invalidumo pensijas, socialinę paramą nedarbo, ligos, našlystės,
maitintojo netekimo ir kitais įstatymų numatytais atvejais." (Žin., 1992, Nr. 33-1014).

Taip prasidėjo naujos socialinio draudimo pensijų sistemos kūrimas Lietuvoje,
nors iki pat 1995 m. teisės į išmokas ir jų dydžio skaičiavimo tvarka su kai kuriais
pataisymais tebebuvo apibrėžta 1956 m. Sovietų sąjungos pensijų įstatymo (Lazutka,
2007). Reformos esmė - draudimo prioriteto įvedimas, išlaikant darbo skatinimą ir so
cialinių išmokų infliacijos reguliavimą. Buvęs Socialinės apsaugos ir darbo ministras
išreiškė tokį požiūrį: „Vienas iš tikėtinų motyvų, kuriais remiasi sprendimų priėmėjai,
rinkdamiesi sistemą, tai jos suderinamumas su rinkos ekonomika (kaip tuo metu atro
dė), skirtingumas nuo "socialistinės" ir teisės akcentavimas gauti socialinio draudimo
išmokas vien tik iš socialinio draudimo sistemos." (Medaiskis, 1995,115).
Per pirmuosius penkerius Nepriklausomybės metus pavyko sukurti įmokomis

nuo algų finansuojamą socialinio draudimo sistemą, kuri užtikrino pensijų mokėjimą
sudėtingu pereinamuoju laikotarpiu. Pirmaisiais metais buvo padidintos visos pensi
jos. Be to, buvo sudarytos palankesnės sąlygos gauti pensijas nuo Sovietinio režimo
nukentėjusiems asmenims (Žin., 1990, Nr. 31-746).
Apsisprendimas kurti Bismarko modelio pensijų sistemą, kuri finansuojama au
tonomiškai nuo valstybės biudžeto ir administruojama nevyriausybinės socialinio
draudimo įstaigos, gali būti paaiškintas ne tik noru radikaliai pakeisti buvusią tarybi
nę socialinės apsaugos sistemą, bet ir, atvirkščiai, nesugebėjimu išvengti jos patirties.

Juk Bismarko pensijų modeliui būdinga pensijų sistemos dalyvio Įmokų ir įmokų jam
priklausomybė. O komunistų skelbtas principas atlyginti „kiekvienam pagal darbą"

taip pat buvo įgyvendinamas siejant pensijų dydį su buvusios algos dydžiu ir darbo
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stažu. Sprendimas kurti socialinį draudimą reiškė, kad pensijų išmokų pusėje palikta
priklausomybė tarp pensijos dydžio ir įmokų, o per jas ir atlyginimų E. Overbye paro
dė Bismarko ir sovietinio socialinės gerovės modelių panašumą (Overbye, 1994]. Dar
vienas argumentas (nors jis ir nebuvo išsakytas viešose diskusijose], kodėl Lietuvoje
atrodė labiau priimtina įmokomis grįsta pensijų sistema, gali būti siejamas su senesne
istorija. Kaip minėta aukščiau, tarpukario Lietuvoje buvo pradėtos plėtoti įmokomis
nuo algų finansuojamos pensijų schemos valstybės tarnautojams.
Be naujos pensijų finansavimo ir administravimo sistemos kūrimo, 1990-1994 m.

kita užduotis buvo išsaugoti pensijų perkamąją galią labai didelės infliacijos sąlygo
mis. Nepaisant labai dažno jų indeksavimo 1991-1993 m. pensijos nuvertėjo vos ne
keturis kartus, lyginant su 1990 m. Nors daugiau kaip per dešimtmetį šalies gyvenimo

lygis labai pasikeitė kokybiškai ir infliacijos indeksai tų pasikeitimų neatspindi, tačiau
įdomu pažymėti, kad iki 2003 m. pensijų perkamoji galia pasiekė tik 60 proc. 1990 m.
lygio. Kelių pirmųjų reformų metų laikotarpis iš esmės pakeitė pensininkų padėtį vi
suomenėje. Trumpai šį pasikeitimą galima apibūdinti taip: pensininkai iš savo suaugu
sių vaikų rėmėjų sovietmečiu patys tapo reikalingi paramos.
Atkreiptinas dėmesys, kad nors 1990-1991 m. pensijų draudimo administravi
mas ir finansavimas buvo radikaliai reformuoti, teisės į išmokas ir jų dydžio skaičia
vimo tvarka su kai kuriais pataisymais tebebuvo apibrėžta 1956 m. sovietų pensijų

įstatymo. Tik nuo 1995 m. įsigaliojo nauji šalies įstatymai. 1995 m. sausio 1 d. įsiga
liojęs Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 59-1153] įtvir
tino naują pensijų dydžio skaičiavimo formulę, nustatė didesnį minimalų išdirbtų
metų (draudimo stažo), reikalingų pensijai gauti, skaičių, panaikino ankstyvo išėjimo
į pensiją nuostatas ir pavėlino išėjimo į pensiją amžių. Nuo 1995 m. įsigaliojusiame
įstatyme nenumatytas maitintojo netekimo bei ištarnauto laiko pensijų skyrimas, ta
čiau šios pensijos ir toliau mokamos tiems asmenims, kuriems jos buvo paskirtos iki
1995 m. sausio 1 d. O naujiems našlaičiams, našlėms ir našliams numatytos našlių ir
našlaičių pensijos. Be Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo, nuo 1995 m.
taip pat įsigaliojo įstatymai, reguliuojantys valstybines pensijas - I ir II laipsnio valsty
bines pensijas, nukentėjusių asmenų pensijas, pareigūnų pensijas, mokslininkų pensi
jas bei socialines pensijas.

Nuo 1995 m. priimtas Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas atspindė
jo jau pasikeitusią ekonominę situaciją. Socialinio draudimo pensijų įstatymas, numa
tantis pakankamai griežtą teisę į pensijų gavimą priklausomai nuo mokamų įmokų,

buvo natūrali reakcija į plačiai paplitusį vengimą dalyvauti socialinio draudimo sis
temoje. Tuo metu niekas neabejojo socialinio draudimo modelio tinkamumu, niekas
nesvarstė universalių pensinių schemų įvedimo. Jų pranašumas įtraukiant visus gy
ventojus atrodė ne toks svarbus.
Apibendrinant verta pažymėti, kad pirmaisiais antrosios nepriklausomybės me
tais Lietuvoje buvo sukurta įmokomis nuo algų finansuojama socialinio draudimo sis
tema. Techniniu požiūriu tai neprieštaravo nei tarpukario Lietuvos, nei sovietmečio
pensijų sistemų tradicijai. 1995 m. priimti keli pensijų įstatymai, kuriuose numatytos

socialinio draudimo pensijos visiems dirbantiesiems ir papildomos valstybinės pensi-
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jos nukentėjusiems asmenims, kariškiams, policininkams, mokslininkams bei nusipel
niusiems asmenims. Iš vienos pusės, sukurta privilegijuotų asmenų grupė, kuri gauna

ne po vieną viešąją pensiją, iš kitos - pagrindinė socialinio draudimo pensija gana kuk
li, nesuteikianti galimybės išvengti skurdo senatvėje.

5.2. Socialinio draudimo pensijų pagrindinių
charakteristikų kaita 1995-2011 m.
Socialinio draudimo sistemą charakterizuoja socialinės rizikos, kurioms taikomas
draudimas, draudimo rūšys, apdraustieji asmenys ir jiems numatytos išmokos. Toliau
šiame darbe bus plačiau aptarti šie socialinio draudimo pensijų sistemos raidos as
pektai: gyventojų aprėptis socialinio draudimo pensijomis, ypač akcentuojant sava

rankiškai dirbančiųjų {traukimą ir jų draudimo pokyčius, teisių į pensiją kriterijai bei
pensijų dydžio skaičiavimo tvarkos pokyčiai.

5.2.1. Gyventojų draudimas pensijų socialiniu draudimu
Lietuvoje senatvės, netekto darbingumo bei našlių ir našlaičių pensijų socialinis
draudimas yra viena iš valstybinio socialinio draudimo rūšių arba šakių. Be pensi
jų draudimo yra dar šios jo rūšys: ligos ir motinystės socialinis draudimas, nedarbo
socialinis draudimas, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis drau
dimas bei sveikatos draudimas. Įvairios gyventojų grupės draudžiamos skirtingomis
draudimo rūšimis. Asmenis pagal jų dalyvavimą socialinio draudimo sistemoje galima
suskirstyti į tokias pagrindines grupes:
1.asmenys, privalomai draudžiami visomis socialinio draudimo rūšimis.
2.asmenys, privalomai draudžiami pensijų ir nedarbo socialiniu draudimu.
Į asmenų, privalomai draudžiamų visomis socialinio draudimo rūšimis grupę paten
ka: asmenys, dirbantys pagal darbo sutartis; kandidatai į notarus; asmenys, atlygintinai
einantys narystės pagrindu renkamąsias pareigas ar paskirti į apygardų, miestų, rajonų,
apylinkių rinkimų ir referendumo komisijas; asmenys, susiję su draudėju darbo santy

kiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais; valstybės politikai; teisėjai; valstybės pa
reigūnai; valstybės tarnautojai; asmenys, deleguoti į tarptautines ir Europos Sąjungos
institucijas ar užsienio valstybių institucijas; gaunantys darbo užmokestį Seimo, Seimo
pirmininko, Respublikos Prezidento ar Ministro Pirmininko skiriami į pareigas asmenys.
Į asmenų, privalomai draudžiamų pensijų ir nedarbo socialiniu draudimu grupę
įtraukti vidaus tarnybos sistemos pareigūnai, Valstybės saugumo departamento siste

mos, Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Kalėjimų departamento bei jam pavaldžių įstaigų
ir įmonių pareigūnai, profesinės karo tarnybos kariai ir civilinę krašto apsaugos tar
nybą atliekantys statutiniai tarnautojai, nesukakę senatvės pensijos amžiaus ir negau
nantys pajamų, susijusių su darbo santykiais, valstybės tarnautojų ir profesinės karo

tarnybos bei deleguotų asmenų sutuoktiniai tuo laikotarpiu, kai jie gyvena užsienyje
bei nesukakęs senatvės pensijos amžiaus ir neturintis draudžiamųjų pajamų Lietuvos
Respublikos Prezidento sutuoktinis Prezidento kadencijos laikotarpiu, šeimos pasi
rinkimu vienas iš tėvų (įtėvių) arba asmuo, nustatyta tvarka paskirtas vaiko globėju,
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auginantis vaiką iki trejų metų, asmuo, nesukakęs senatvės pensijos amžiaus ir namie
slaugantis neįgalųjį (Žin., 1991, Nr. 17-447).
Pensijų draudimu visą laikotarpį po 1990 m. draudžiami asmenys, kurie patenka
į abi nurodytas grupes. Tuo požiūriu pensijų socialinio draudimo aprėptis buvo gana

stabili du dešimtmečius. Tačiau buvo vykdomi pokyčiai dviejų gyventojų grupių at
žvilgiu, t. y. savarankiškai dirbančių asmenų ir asmenų, kurie draudžiami valstybės lė

šomis. Pradžioje parodysime gyventojų, draudžiamų valstybės lėšomis, pensijų socia
liniu draudimu aprėpties kaitą.
Nuo 1996 m. valstybinei socialinio draudimo bazinei pensijai gauti valstybės lė
šomis pradėtos drausti motinos, auginančios vaikus nuo 1 m. iki 3 m. ir būtinosios

tarnybos kariai, o nuo 2000 m. valstybės lėšomis draudžiamųjų sąrašą papildė tra
dicinių ir kitų valstybės pripažintų religinių bendruomenių ir bendrijų dvasininkai ir
tik vienuolyne dirbantys vienuoliai bei vienas iš visiškos negalios invalido tėvų arba
asmuo, nustatyta tvarka pripažintas visiškos negalios invalido globėju arba rūpintoju,
slaugantis namuose visiškos negalios invalidą.
Nuo 1999 m. lapkričio 1 d. pradėtas ir valstybės tarnautojų sutuoktinių, nesuka
kusių senatvės pensijos amžiaus ir negaunančių su darbo santykiais susijusių pajamų,

draudimas valstybės lėšomis valstybinio socialinio draudimo pagrindinei ir papildo
mai pensijai gauti.

Nuo 2000 m. valstybės lėšomis pagrindinei pensijos daliai pradėti drausti ne tik
privalomosios nuolatinės pradinės karo tarnybos, bet ir alternatyviosios krašto ap

saugos tarnybos kariai (asmenys, kurie dėl religinių ar pacifistinių įsitikinimų negali
tarnauti su ginklu).

Nuo 2005 m. būtinosios karinės tarnybos sovietinėje armijoje laikotarpis prilygi
namas asmens stažui, įgytam dirbant pagal darbo sutartį, tad šie asmenys bei Lietu
vos kariuomenės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai ir asmenys, atliekantys

alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, pradėti drausti valstybės lėšomis ne tik bazi
nei, bet ir papildomai socialinio draudimo pensijai gauti (Žin., 1995, Nr. 84-1901; Žin.,
1999, Nr., 113-3283; Žin., 2004, Nr. 83-2984).
2008 m. įvyko ir asmenų, auginančių vaiką iki trejų metų, draudimo valstybės

lėšomis pokyčių. Nuo 2008 m. sausio 1 d. šeimos pasirinkimu vienas iš tėvų (įtėvių)
arba asmuo, nustatyta tvarka paskirtas vaiko globėju, auginantis vaiką iki trejų metų,

pradėti drausti valstybės lėšomis valstybiniu socialiniu pensijų draudimu pagrindinei
ir papildomai pensijos daliai.
Nuo 2011 m. sausio 1 d. pradėtas ir meno kūrėjų statusą turinčių asmenų drau
dimas valstybės lėšomis. Pensijų socialiniu draudimu valstybės lėšomis nuo Vyriausy
bės patvirtintos minimaliosios mėnesio algos šie asmenys yra draudžiami tuo atveju,

jeigu jie yra darbingo amžiaus ir neturi draudžiamųjų pajamų arba jų draudžiamųjų
pajamų suma mažesnė, sumokant valstybės lėšomis trūkstamą iki 12 Vyriausybės pa
tvirtintų minimaliųjų mėnesio algų socialinio draudimo įmokų sumą.
Taigi, matome, kad per pusantro dešimtmečio, praėjusio nuo 1995 m. pensijų re
formos, valstybė nuolat plėtė ratą asmenų, kuriuos draudžia valstybės biudžeto lėšo
mis pensijų draudimu.
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1995-2011 m. laikotarpiu nemažai pokyčių įvyko savarankiškai dirbančiųjų vals
tybinio socialinio draudimo pensijų srityje. Visų pirma, atkreiptinas dėmesys į tai, kaip
analizuojamu laikotarpiu plėtėsi savarankiškai dirbančių asmenų samprata. 1998 m.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą, kuriuo individualių įmonių savi
ninkams prilygino šiuos savarankiškai dirbančius asmenis: advokatus ir jų padėjėjus,
notarus, pagal patentus dirbančius asmenis bei tikrųjų ir komanditinių ūkinių ben
drijų narius. Taip pat pusę metų savarankiškai dirbantiems asmenims buvo prilyginti

ir asmenys, gaunantys akcijų, obligacijų ir kitų vertybinių popierių vertės padidėjimo
pajamas ar bendrovės pelno dalį (dividendus]. Jie turėjo mokėti socialinio draudimo
įmokas, kaip ir individualių įmonių savininkai, tačiau dėl informacijos apie šiuos as
menis trūkumo atsisakyta jų prilyginimo savarankiškai dirbantiesiems. Nuo 2009 m.
sausio mėn. į savarankiškai dirbančių asmenų sąrašą įtraukti ir ūkininkai bei jų part
neriai, kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra lygus arba didesnis nei 4 euro
pinio dydžio vienetai. Nuo 2010 m. liepos mėn. savarankiškai dirbančiais asmenimis
yra laikomi ir šeimynos dalyviai (Žin., 2008, Nr. 149-6019; Žin., 2010, Nr. 76-3867).

Į savarankiškai dirbančių asmenų sąrašą įtraukiant naujas gyventojų kategorijas,
keitėsi ir savarankiškai dirbančių asmenų pensijų socialinis draudimas. 1995 m. įsi
galiojusiame LR valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme buvo nustatyta, kad
savarankiškai dirbantys asmenys draudžiami tik pagrindinei pensijos daliai.
Nuo 2002 m. nustatyta, kad savarankiškai dirbantys individualių (personalinių)
įmonių savininkai, individualių (personalinių) įmonių nuomininkai, advokatai, advo

katų padėjėjai, notarai, tikrųjų ūkinių bendrijų nariai bei komanditinių ūkinių ben
drijų tikrieji nariai privalomai draudžiami ne tik bazinei, bet ir papildomai pensijos
daliai. Priėmus šį sprendimą, įmoka bazinei pensijai išliko tokia pati, t. y. 50 proc. ba

zinės pensijos dydžio, o papildomai pensijos daliai gauti buvo nustatytas toks įmokos
dydis - 15 proc. įstatymu nustatyta tvarka valstybiniam socialiniam draudimui dekla
ruojamų pajamų sumos. Kiek vėliau, siekiant padidinti savarankiškai dirbančių asme
nų socialines garantijas, savarankiškai dirbantiems asmenims (individualių įmonių
savininkams, advokatams, notarams) nustatyta kita pajamų bazė, nuo kurios skaičiuo

jamos įmokos papildomai pensijos daliai. Papildomai pensijos daliai šie asmenys (jei
per metus uždirbo ne mažiau kaip 12 minimalių mėnesinių atlyginimų (toliau MMA)
įmokas turėjo mokėti nuo Valstybinio socialinio draudimo fondui deklaruojamų paja
mų, tačiau ne mažesnių kaip 12 MMA per metus (Žin., 2002, Nr. 73-3095).
Vadovaujantis LR valstybinio socialinio draudimo įstatymu, pagrindinei ir papil
domai socialinio draudimo pensijos dalims yra draudžiamos ir šios savarankiškai dir

bančių asmenų kategorijos - tai ūkininkai ir jų partneriai (į savarankiškai dirbančių
asmenų sąrašą įtraukti nuo 2009 m. sausio 1 d.) bei šeimynos dalyviai (į savarankiškai

dirbančių asmenų sąrašą įtraukti nuo 2010 m. liepos 1 d.).
2009 m. sausio mėn. vėl keitėsi savarankiškai dirbančių asmenų socialinio drau
dimo tvarka. Buvo nustatytas pereinamasis įmokų mokėjimo laikotarpis - sumažinti
įmokų tarifai savarankiškai dirbantiems asmenims ir nustatytos socialinio draudimo
įmokų „lubos" individualių įmonių savininkams. 2009 m. savarankiškai dirbantys
asmenys mokėjo apie 1/3 dydžio įmokas, 2010 m.- 2/3, o 2011 m. jau viso dydžio
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socialinio draudimo įmokas. Didėjant socialinio draudimo įmokų dydžiams, savaran

kiškai dirbantys asmenys įgijo teisę į didesnes išmokas. Pažymėtina, kad 2010 m. vi
duryje patikslinus Valstybinio socialinio draudimo įstatymą, nustatyta, kad individu
alių įmonių savininkai ir ūkinių bendrijų nariai pensijų socialinio draudimo įmokas
moka nuo pajamų, kurias pastarieji Valstybinei mokesčių inspekcijai deklaruoja kaip
su darbo santykiais susijusias pajamas (Valstybinio socialinio draudimo kūrimasis ir
plėtra 1991-2011 metais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija].
Taip pat nuo 2009 m. pradžios socialinio draudimo pensijoms pradėti drausti au
torinius atlyginimus, atlikėjų ar sporto veiklos pajamas gaunantys asmenys. Jiems taip
pat buvo numatytos pereinamojo laikotarpio lengvatos. 2009 m. asmenys, gaunantys
pajamų iš sporto veiklos ar atlikėjo veiklos arba pagal autorines sutartis, mokėjo leng
vatinę 1/3 dydžio įmoką. 2010 m. lengvata buvo numatyta tik asmenims, gaunantiems
pajamų iš sporto veiklos ar atlikėjo veiklos arba pagal autorines sutartis ir tuo pat
metu susijusiems su draudėju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais.

Jie mokėjo 2/3 dydžio įmokas. Asmenims, gaunantiems pajamų iš sporto veiklos ar
atlikėjo veiklos arba pagal autorines sutartis, tačiau su draudėju nesusijusiems darbo
santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, lengvatos nebuvo numatytos (Vals
tybinio socialinio draudimo kūrimasis ir plėtra 1991-2011 m., Socialinės apsaugos ir

darbo ministerija). Savarankiškai dirbančių asmenų socialinio draudimo įmokų tarifai
tvirtinami kasmet priimant Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių
patvirtinimo įstatymą.
Apibendrinant, savarankiškai dirbantys asmenys palaipsniui buvo vis plačiau
draudžiami socialinio draudimo pensijų draudimu. Tai vyko dviem kryptimis. Pirma,

į apdraudžiamų savarankiškai dirbančiųjų sąrašą įtraukiamos vis naujos grupės. Ant
ra, nuo pagrindinės pensijos dalies draudimas išplečiamas draudžiant visai pensijai.

Prisimenant valstybės lėšomis draudžiamųjų asmenų grupių plėtrą, galima teigti, kad
bendra tendencija buvo plėsti socialinį draudimą pensijoms nuo už algas dirbančiųjų
kategorijos, kurie buvo draudžiami visą laikotarpį, į savarankiškai dirbančių ir kitas
algų negaunančiųjų gyventojų grupes.

5.2.2. Teisių į pensijas kriterijai
Dalyvavimas socialinio draudimo sistemoje automatiškai negarantuoja teisės

gauti išmokas. Paprastai teisei į išmokas taikomi tam tikri kriterijai. Pagrindiniai iš jų:
socialinės rizikos atsiradimas (senatvės amžiaus, nedarbingumo pripažinimas) ir da

lyvavimo draudimo schemoje trukmė (stažas). Šiame skyriuje bus apžvelgti pagrindi
niai teisių į senatvės, netekto darbingumo (invalidumo) bei našlių ir našlaičių pensijas
pokyčiai, įvykę 1995-2011 m.
1995 m. sausio mėn. įsigaliojusiame Valstybinių socialinio draudimo pensijų įsta
tyme teisė į senatvės pensiją buvo siejama su trimis sąlygomis, kurios visos turėjo būti

patenkintos - buvo būtina sukakti pensinį amžių, turėti bent minimalų 15 m. draudi
mo stažą ir 3 m. draudimo stažą per paskutinius penkerius metus iki pensijos arba
stažą per paskutinius vienerius metus, arba turėti ne mažiau kaip 35 m. valstybinio
socialinio draudimo stažą (Žin., 1994, Nr. 59-1153). Nuo 2000 m. sausio 1 d. panaikin-
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ta papildoma trečia sąlyga valstybinei socialinio draudimo pensijai gauti. Šios papil
domos sąlygos panaikinimas itin aktualus darbo netekusiems priešpensinio amžiaus
žmonėms, kuriems sunkiau susirasti kitą darbą ar persikvalifikuoti.
Analizuojamu laikotarpiu buvo panaikinta ne tik papildoma sąlyga senatvės pen

sijai gauti, bet keičiamas ir pensinis amžius. Vadovaujantis Valstybinių socialinio drau
dimo pensijų įstatymu, senatvės pensijos amžius iki 1995 m. sausio 1 d. nustatomas:
moterims - 55 m., vyrams - 60 m. Iki 2012 m. sausio 1 d. galioja nuostata, kad nuo
1995 m. ir kiekvienų vėlesnių metų sausio 1 d. iki 2001 m. sausio 1 d. senatvės pen
sijos amžius kasmet vėlinamas moterimis keturiais mėnesiais per metus, vyrams dviem mėnesiais per metus; nuo 2001 m. sausio 1 d. ir kiekvienų vėlesnių metų sau
sio 1 d. senatvės pensijos amžius vėlinamas moterims ir vyrams šešiais mėnesiais per
metus, kol pasieks šio įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžių: moterims - 60 m.,
vyrams - 62 m. ir 6 mėn. 2011 m. birželio mėn. Seimas pritarė vyrų ir moterų pensi
nio amžiaus suvienodinimui. Nuo 2012 m. sausio 1 d. įsigaliojo nuostata, kad senatvės
pensijos amžius kasmet palaipsniui yra vėlinamas moterims keturiais mėnesiais per
metus, o vyrams - dviem mėnesiais per metus, kol pasieks įstatymo nustatytą senat
vės pensijos amžių - 65 m. (Žin., 1994, Nr. 59-1153; Žin., 2011, Nr. 77-3723).
Kitas reikšmingas pokytis, susijęs su teisėmis į valstybinio socialinio draudimo
senatvės pensijas, įvyko 2003 m., kai buvo priimtas ir nuo 2004 m. liepos 1 d. įsigaliojo
LR valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatymas.
Vadovaujantis šio įstatymo nuostatomis, priešpensinio amžiaus asmenys, atitinkantys
įstatymo nustatytas sąlygas, įgijo teisę gauti išankstines senatvės pensijas. Išankstinės
senatvės pensijos gali būti mokamos tiems asmenims, kurie: kreipimosi dėl šios pen
sijos dieną yra sukakę penkeriais metais mažesnį amžių nei nustatytas senatvės pen
sijos amžius (moterys - nuo 55 m., vyrai - nuo 57,6 m.) ir yra įgiję ne mažesnį kaip
30 m. pensijų draudimo stažą; paskutiniuosius 12 mėn. iki kreipimosi dėl išankstinės
senatvės pensijos buvo registruoti bedarbiais Lietuvos darbo biržos teritorinėse dar

bo biržose; negauna kitų pensijų ir (ar) pensijų išmokų, kompensacijos už ypatingas
darbo sąlygas, šalpos kompensacijos ar bedarbio pašalpos, taip pat kitų nuolatinių iš
mokų; nedirba pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu; nėra individualios
įmonės savininkai; nesiverčia kita individualia veikla; nėra asmenys, turintys verslo

liudijimus, taip pat nėra ūkininkai ar jų ūkių partneriai (Žin., 2003, Nr. 114-5116).
Atsižvelgiant į tai, kad vis dėlto kai kurie asmenys dėl objektyvių priežasčių tam tikrą
laiką negalėjo dirbti ir įgyti Išankstinių senatvės pensijų įstatyme reikalaujamo 30 m.
pensijų draudimo stažo, šiame įstatyme taip pat nustatyta, jog dėl išankstinės senat
vės pensijos skyrimo, turint tik 15 m. pensijų draudimo stažą ir atitinkant visas kitas
sąlygas, gali kreiptis: motinos, kurios pagimdė ir išaugino iki 8 m. penkis ir daugiau
vaikų; asmenys, ne mažiau kaip 15 m. slaugę namuose neįgaliuosius (vaikus invalidus
arba vaikus, pripažintus I ar II grupės invalidais nuo vaikystės, arba visiškos negalios
invalidus) (Socialinis pranešimas 2004, 2005).
Kaip ir teisė į senatvės pensiją, taip ir teisė į invalidumo pensiją, vadovaujantis
1995 m. įsigaliojusiu Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu, buvo siejama
su trimis sąlygomis. Pirma, asmuo įgydavo teisę gauti valstybinę socialinio draudi-
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mo invalidumo pensiją, jeigu jis būdavo pripažįstamas kurios nors grupės ar visiš
kos negalios invalidu. Antra, kreipimosi dėl pensijos dieną turėjo reikalaujamą šiai

pensijai minimalų valstybinio socialinio draudimo stažą. Trečia, asmuo privalėjo būti
apdraustas valstybiniu socialiniu pensijų draudimu ne mažiau kaip vienerius metus
per paskutinius penkerius metus arba turėti valstybinio socialinio draudimo stažą, ne
mažesnį kaip 75 proc. skirtumo tarp asmens amžiaus ir 23 metų (Žin., 1994, Nr. 59-

1153}. 2000 m. ši trečia papildoma sąlyga invalidumo pensijai gauti, kaip ir papildoma
sąlyga senatvės pensijai gauti, buvo panaikinta.

Svarbus pokytis teisių į invalidumo pensijas srityje įvyko 2005 m. Vadovaujantis
2005 m. LR valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo redakcija {Žin., 2005, Nr.
71-2555), valstybinių socialinio draudimo invalidumo pensijų sistema pertvarkyta į
valstybinių socialinio draudimo netekto darbingumo pensijų sistemą. Netekto dar
bingumo pensijų apskaičiavimo tvarka iš esmės nebuvo pakeista, tačiau nuspręsta

netekto darbingumo pensijas apskaičiuoti ne pagal likusio darbingumo, bet pagal as
mens netekto darbingumo procentus. Kitas reikšmingas Valstybinių socialinio drau
dimo pensijų įstatymo pakeitimas - netekto darbingumo pensijos skiriamos tik ne
sukakusiems senatvės pensijos amžiaus asmenims, kadangi, vadovaujantis Neįgaliųjų
socialinės integracijos įstatymu, darbingumo lygis nustatomas tik darbingo amžiaus
asmenims (nuo 18 m. iki senatvės pensijos amžiaus sukakties). Taigi sukakęs senat
vės pensijos amžių asmuo, kuris iki senatvės pensijos amžiaus sukakties gavo netekto

darbingumo (invalidumo) pensiją, Įgijo teisę gauti tik senatvės pensiją. Ši nuostata
netaikoma tik tiems asmenims, kuriems iki 2005 m. liepos 1 d. galiojusia tvarka invali
dumo grupė buvo nustatyta neterminuotai (Socialinis pranešimas 2005- 2006,2006).
Atkreiptinas dėmesys, kad pertvarkius invalidumo pensijų sistemą į netekto dar
bingumo pensijų sistemą, buvo pakeisti ir minimalaus pensijų draudimo stažo reika
lavimai netekto darbingumo pensijai gauti. Pagal senąją tvarką, nesukakusiems 23 m.
asmenims, kuriems invalidumas nustatomas valstybinio socialinio draudimo pensijų
draudimo laikotarpiu, apskritai nebuvo taikomas nei minimalaus, nei būtinojo drau
dimo stažo reikalavimas. Kitiems asmenims nustatomi tokie minimalaus stažo reika
lavimai: iki sukanka 26 m. - 1 metai, sukakus 26 m. -2 metai, sukakus 29 m. - 3 me
tai, sukakus 32 m. - 4 metai, sukakus 35 m. ir daugiau - 5 metai. Pagal 2005 m. įvestą
tvarką taikomi šie minimalaus stažo netekto darbingumo pensijai reikalavimai: kol
asmeniui sukanka 22 m., - 2 mėnesiai, sukakus 22 m., minimalus stažas kasmet di
dinamas 2 mėnesiais per metus, sukakus 38 m., minimalus stažas kasmet didinamas
šešiais mėnesiais per metus, bet negali viršyti minimalaus stažo, nustatyto senatvės
pensijai.
2008 m. pabaigoje buvo priimtas ir nuo 2009 m. sausio mėn. įsigaliojo dar vienas
svarbus pakeitimas netekto darbingumo pensijų srityje - neįgaliam asmeniui, suka
kusiam senatvės pensijos amžių, suteikta teisė rinktis, kurią pensiją jam gauti: senat
vės ar invalidumo. Tokiu būdu išsaugota asmens teisė į netekto darbingumo pensiją
ir sulaukus pensinio amžiaus. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad taikant
anksčiau galiojusią tvarką pasitaikydavo atvejų, kad paskirtos senatvės pensijos būda
vo mažesnės nei iki tol mokėtos netekto darbingumo pensijos.
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Kaip jau minėta, trečia valstybinio socialinio draudimo pensijų rūšis yra našlių
ir našlaičių pensijos. Teisių į šias pensijas srityje taip pat įvyko keletas pokyčių, ku
riuos verta aptarti. Visų pirma, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad našlių ir našlaičių
pensijos atsirado tik 1995 m. sausio 1 d. įsigaliojus Valstybinių socialinio draudimo
pensijų įstatymui. Iki šios datos buvo skiriamos maitintojo netekimo pensijos. Visu
analizuojamu laikotarpiu vienas iš pagrindinių mirusiojo asmens sutuoktinio bei vai

kų (įvaikių) teisių į našlių ar našlaičių pensiją kriterijų nekito, t. y. našlių ir našlaičių
pensija skiriama tik tuo atveju, jei asmuo mirties dieną buvo įgijęs teisę gauti valstybi
nę socialinio draudimo netekto darbingumo (invalidumo) pensiją ar senatvės pensiją
arba gavo vieną iš šių pensijų - netekto darbingumo (invalidumo) ar senatvės (2005,

Nr.71-2555). Esminiai pokyčiai skiriant našlių pensijas būtų tokie:
Nuo 2003 m. sausio 1 d. našlėms (našliams), auginančioms (auginantiems) miru
siojo vaikus, pratęstas socialinio draudimo našlių pensijų mokėjimo laikas. Iki tol šiems
asmenims našlių pensijos buvo mokamos tol, kol šiems vaikams sukaks 18 m. Nuo
2003 m. sausio 1 d. našlėms (našliams), auginančioms (auginantiems) mirusiojo as
mens vaikus, kurie mokosi bendrojo lavinimo ir profesinėse mokyklose, našlių pensijos
mokamos tol, kol vaikai užbaigs šias mokyklas, bet ne ilgiau, kol jiems sukaks 19 m.
1.Suteikta teisė gauti našlių pensijas rūpintojams, auginantiems mirusiojo as

mens vaikus iki 18 m. (iki tol našlių pensijos buvo mokamos tik globėjams,
auginantiems mirusiojo asmens vaikus iki 14 m.) (Socialinis pranešimas

2003, 2004).
2.2007 m. sausio 1 d. įsigaliojo tvarka, pagal kurią nebeskiriamos našlių pensijų
asmenims, auginantiems arba slaugantiems mirusiojo asmens nepilnamečius
arba neįgalius vaikus. Šią našlių pensijos dalį, kuri sudarė 20 proc. mirusiojo
pensijos, nuspręsta skirti mirusiojo vaikams (Žin., 2006, Nr. 139-5295).
3.Nuo 2008 m. sausio 1 d. reikalaujamų santuokoje išgyventi metų skaičius, jei
našlys (našlė) su mirusiuoju neturėjo vaikų, sumažinamas nuo 5 m. iki 1 m.
(Žin., 2007, Nr. 138-5648).

4.Pagrindiniai teisių į našlaičių pensiją kriterijai 1995-2011 m. laikotarpiu išli
ko iš esmės nepakitę. Vadovaujantis LR valstybinių socialinio draudimo pen
sijų įstatymu, teisę į našlaičių pensiją turi mirusiojo asmens vaikai ir įvaikiai,

pripažinti neįgaliaisiais, taip pat našlaičiais likę aukštųjų, profesinių ir ben
drojo lavinimo mokyklų dieninių skyrių studentai ir mokiniai, sukakę 18 m.,
iki šių mokyklų baigimo, bet ne ilgiau, negu jiems sukaks 24 m. (Žin., 1994,
Nr. 59-1153).
5.Teisių į socialinio draudimo pensijas srityje pagrindinė kryptis - senatvės
pensinio amžiaus vėlinimas. Kartu buvo įvesta ir lengvinama išankstinio išė

jimo į pensiją galimybė bei lengvinamas draudimo stažo reikalavimas prieš
pensiniu laikotarpiu. Teisių į nedarbingumo pensijas srityje - šių pensijų mo
kėjimo apribojimas sulaukus pensinio amžiaus ir jų atitinkamas pakeitimas į
senatvės pensiją.
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5.2.3. Pensijos dydžio skaičiavimo tvarkos pokyčiai
1995-2011 m. buvo koreguojama ir pensijų dydžio skaičiavimo tvarka. Kadangi
skirtingų rūšių (senatvės, nedarbingumo ir našlystės] pensijų dydžiai apskaičiuojami
skirtingai, todėl ir jų pokyčius šiame skyriuje aptarsime atskirai.
Vadovaujantis LR valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu, senatvės pen

siją sudaro dvi dalys:
1.Pagrindinė valstybinės socialinio draudimo pensijos dalis, kuri nuo 2008 m.
sausio 1 d. yra lygi 110 proc. valstybinės socialinio draudimo bazinės pensi
jos, kai asmuo turi būtinąjį senatvės pensijai valstybinio socialinio pensijų
draudimo stažą (šio stažo neturintiems pagrindinės pensijos dalis yra pro

porcingai mažinama]. Iki 2008 m. sausio 1 d. pagrindinė dalis buvo lygi vals
tybinei socialinio draudimo bazinei pensijai.
2.Papildoma valstybinės socialinio draudimo pensijos dalis - tai su draudžia

mosiomis pajamomis susijusi išmoka (papildoma pensijos dalis], kuri atspin
di teisingumo pagal nuopelnus principą, nes pensijų išmokos yra proporcin
gos asmens mokėtoms valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokoms.

Taigi valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija yra apskaičiuojama pagal
tokią formulę:
B + 0,005xsxkxD + 0,005 xSx Kx D,
B - pagrindinė pensijos dalis (bazinė pensija);
s - draudimo stažas, įgytas dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pa
grindu iki 1994 m. sausio 1 d.;
k - asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas, apskaičiuotas pagal bet kurių
5 paeiliui einančių kalendorinių metų pajamas, gautas 1984-1993 m. laikotarpiu;
S - draudimo stažas, įgytas dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu
po 1994 m. sausio 1 d.;
K - asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas, apskaičiuotas pagal draudžiamą
sias pajamas nuo 1994 m. sausio 1 d.;
D - Vyriausybės patvirtintos einamųjų metų draudžiamosios pajamos.
Lietuvoje sukurta pensijų dydžio skaičiavimo formulė nėra unikali. Dauguma ša

lių pensijų dydžiui apskaičiuoti taiko tuos pačius parametrus - draudimo stažą, buvu
sį profesinės karjeros metu darbo užmokestį, minimalų pensijos dydį arba nuo darbo

užmokesčio nepriklausomą pensijos komponentą (ES šalių pensijų formulių pavyz
džiai pateikti 2-1 priede].
Iki 2009 m. gruodžio 8 d. LR valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo pakeiti
mo galiojo nuostata, kad asmenims, įgysiantiems teisę į pensiją po 2010 m. sausio 1 d., pa
pildoma pensijos dalis bus apskaičiuojama tik pagal vieną formulės dalį, t y. atsižvelgiant į
visą asmens įgytą stažą ir į asmens pajamas, gautas tik po 1994 m. sausio 1 d., todėl Lietu
vos Respublikos Seime 2008 m. spalio 20 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos valstybinių
socialinio draudimo pensijų įstatymo 5,15,19,24, 28, 33,40,42, 53, 56, 59,65 straipsnių
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pakeitimo ir papildymo įstatymas, kuriame numatyta galimybė asmenims, turintiems stažo,

įgyto iki ir po 1994 m. sausio 1 d., rinktis laikotarpį, iš kurio pajamų bus apskaičiuojamas
asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas iki 1994 m. Minėti pakeitimai turėjo įsigalioti
nuo 2010 m. sausio 1 d. Atsižvelgiant į sudėtingą ekonominę padėtį, buvo nuspręsta šių pa
keitimų įsigaliojimą nukelti iki 2012 m. sausio 1 d. Asmenims, įgysiantiems teisę į pensiją
po šios datos, pensijos papildomą dalį galima bus apskaičiuoti dvejopai: arba atsižvelgiant į
draudžiamąsias pajamas iki 1994 m. sausio 1 d. ir po nurodytos datos (pagal šiuo metu ga
liojančią tvarką], arba atsižvelgiant į draudžiamąsias pajamas, gautas tik po 1994 m. sausio
1 d., tačiau 5 palankiausius paeiliui einančius šio laikotarpio draudžiamųjų pajamų metus
perkeliant į pirmą pensijos papildomos dalies formulės dalį. Tai yra, asmuo galės rinktis, ar

jo draudžiamųjų pajamų koeficientą iki 1994 m. sausio 1 d. skaičiuoti pagal 5 palankiausius
paeiliui einančius metus nuo 1984 m. iki 1994 m., ar šį koeficientą skaičiuoti pagal 5 palan
kiausius paeiliui einančius metus po 1994 m. Šie Pensijų įstatymo pakeitimai sudarys gali
mybę aukščiau paminėtiesiems asmenims gauti didesnę pensiją. Kartu bus išsaugoti ir as
menų, kurie tikisi, kad po atitinkamos datos asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas bus
apskaičiuojamas tik pagal pajamas, turėtas po 1994 m. sausio 1 d., teisėti lūkesčiai.
5.2-1 lentelė. Bazinės pensijos ir draudžiamųjų pajamų pokytis per 1995-2012 m.
Metai

Bazinis pensijos dydis (Lt)

Draudžiamųjų pajamų dydis (Lt)

Nuo 1995-01-01
Nuo 1995-02-01

75

352

352

Nuo 1995-10-01
Nuo 1996-01-01

80
90
100

457

Nuo 1996-11-01
Nuo 1997-02-01

110
121

608

Nuo 1997-11-01
NU01998-05^1

557

Nuo 2002-04-01
NUO2002-OM1

142

716
803
886

147

886

Nuo 2003-05-01
Nuo2004-04-0t

152

886
901

Nuo 200547-01
Nuo 2006-07-01

200

1084

230

1212

Nuo 2007-02-01

266

1356

Nuo 200^01-01

316
360
360

1414

360

1170
1170

Nuo 2008-08-01
Nuo200M1-01
Nuo 2010-01-01
Nuo 2011-02-27

.

132
138

431

172

360
360

1488
1488

Nuo 2012 01 01
1488
Šaltinis: 1.1995-2008 metų duomenys: Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimas ir mokėjimas. Metodinė medžią.
1999-2007. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 2008.2.20092011 metų duomenys: LR Vyriausybės nutarimas Dėl einamųjų 2009 metų draudžiamųjų pajamų dydžio patvirtinimo.
Žin., 2008, Nr. 150-6100; LR Vyriausybės nut^rimas Dėl einamųjų 2010 metų draudžiamųjų pajamų, ribinio motinystės
(tėvystės) socialinio draudimo pašalpos ir ribinio valstybinės pensijos dydžių patvirtinimo. Žin., 2009, Nr. 158-7157; 2011
m. duomenys: LR Vyriausybės nutarimas Dėl einamųjų 2011 metų draudžiamųjų pajamų, ribinio motinystės (tėvystės)
socialinio draudimo pašalpos ir ribinio valstybinės pensijos dydžių patvirtinimio.Žin,20U,Nr.24-1160.
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5.2-1 lentelėje pateikti bazinės pensijos ir draudžiamųjų pajamų, naudojamų ap
skaičiuoti senatvės pensiją, dydžiai 1995-2011 m.

Analizuojamu laikotarpiu įvyko ir daugiau svarbių pokyčių, susijusių su senatvės
pensijų dydžiu. Nuo 1999 m. sausio 1 d. nukentėjusiems asmenims (politiniams ka
liniams ir tremtiniams, Antrojo pasaulinio karo dalyviams, invalidais tapusiems dėl
1991 m. sausio 11-13 dienomis vykdytos agresijos asmenims, rezistentams ir pasi
priešinimo sovietinei okupacijai dalyviams) pradedamos mokėti indeksuotos, neper
skaičiuotos valstybinės socialinio draudimo senatvės ir invalidumo pensijos (Žin.,
1998, Nr. 65-1875).
Nuo 2003 m. sausio mėn. buvo padidintos pačios mažiausios valstybinės sociali
nio draudimo senatvės ir invalidumo pensijos. Mažiausios socialinio draudimo pensi

jos (ne tik senatvės ir invalidumo, bet ir našlaičių) dar kartą buvo padidintos 2004 m.
kovo mėn. (Žin., 2002, Nr. 123-5535; Žin., 2004, Nr. 32-1008).

Pensijų dydžiui reikšmingi LR valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymų
pakeitimai įgyvendinti 2007 m„ kai buvo patvirtintas naujas dydis - maksimali vals
tybinė socialinio draudimo neperskaičiuota pensija (578 Lt) ir asmenims, įgijusiems
didesnį nei 30 m. stažą, už kiekvienus jų įgytus stažo metus, viršijančius 30 m., prie
gaunamos senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijos skiriamas priedas
už stažo metus.
Pirmas 2007 m. Pensijų įstatymo pakeitimas aktualus asmenims, gaunantiems
pagal nuo 1995 m. sausio 1 d. Pensijų įstatymą neperskaičiuotas pensijas, o antras visiems, turintiems didelį stažą, nes tai reiškia pensijos padidėjimą. Priedas už sta
žo metus apskaičiuojamas dauginant 3 proc. socialinio draudimo bazinės pensijos iš

kiekvienų iki išėjimo į pensiją mėnesio įgytų pilnų socialinio draudimo stažo metų,
viršijančių 30 m., skaičiaus (Žin., 1994, Nr. 59-1153).

1995-2011 m. laikotarpiu keitėsi ir dirbančių senatvės pensininkų pensijų dydis.
1995 m. Pensijų įstatyme buvo numatyta, kad pensininkams, kurie turi draudžiamų

jų pajamų, gali būti mokama tik pagrindinės senatvės pensijos dalis, tačiau 2002 m.
situacija pasikeitė. Vadovaujantis LR Konstitucinio teismo 2002 m. lapkričio 25 d. nu
tarimu, dirbantiems pensininkams, turintiems būtinąjį stažą senatvės pensijai, turėjo
būti pradėtos mokėti viso dydžio socialinio draudimo senatvės pensijos. Remiantis,

LR socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinuoju įstatymu (Žin., 2009, Nr.
152-6820), dirbančių pensininkų senatvės pensijų dydis 2010 m. imtas mažinti. Apie
tai kiek plačiau skyriuje „Pensijų ribojimas dėl krizės".
Dar vienas senatvės ir invalidumo pensijų gavėjams svarbus pokytis įvyko 2008 m.
sausio 1 d., kai įsigaliojęs įstatymas nustatė valstybinių socialinio draudimo senatvės

ir invalidumo pensijų dalies išmokėjimo sąlygas ir tvarką tiems šių pensijų gavėjams,
kurie po pensijos paskyrimo laikotarpiu nuo 1995 m. sausio 1 d. iki 2002 m. gruo

džio 31d. (toliau - nurodytasis laikotarpis) turėjo draudžiamųjų pajamų, dėl kurių dy
džio pagal tuo metu galiojusias Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo
pensijų įstatymo nuostatas jiems buvo mokama ne visa paskirta valstybinė socialinio
draudimo senatvės ar invalidumo pensija.
Nuo 2010 m. sausio 1 d. pensininkui mirus, pensija išmokama jį palaidojusiems

Socialinis draudimas Lietuvoje: kontekstas, raida, rezultatai 165

asmenims už mirties mėnesį, jeigu ji dar nebuvo išmokėta, ir vieno mėnesio paskirtos
pensijos suma (iki to buvo mokama dviejų mėnesių dydžio suma) (Žin., 2009, Nr. 151-

6776).
Netekto darbingumo (invalidumo) pensiją, kaip ir senatvės pensiją, sudaro pa
grindinė dalis, papildoma dalis ir nuo 2007 m. Įsigaliojęs priedas už stažo metus. Va

dovaujantis 1995 m. sausio mėn. įsigaliojusiu Pensijų įstatymu, I ir II grupės invalidų
pagrindinės invalidumo pensijos dalis buvo lygi bazinei pensijai, jei asmuo turi būti
nąjį valstybinio socialinio draudimo stažą invalidumo pensijai. 2005 m. invalidumo
pensijų sistemą pertvarkius į netekto darbingumo pensijų sistemą, buvo nustatyta,
kad asmenų, netekusių 75-100 proc. darbingumo (I invalidumo grupė) ir turinčių bū
tinąjį draudimo stažą, pagrindinė pensijos dalis yra lygi 150 proc. bazinės pensijos, o
asmenų, netekusių 60-70 proc. darbingumo (II invalidumo grupė), - bazinei pensijai
(Žin., 2005, Nr. 71-2555). 2008 m. asmenims, netekusiems 60-70 proc. darbingumo

pagrindinės pensijos dalis prilyginta iki 110 proc. bazinės pensijos (Žin., 2007, Nr.
138-5648). Remiantis senąja invalidumo pensijų sistema, valstybinė socialinio drau

dimo invalidumo pensija III grupės invalidams buvo apskaičiuojama taip, kaip I ir II
grupės invalidams, o po to mažinama 50 proc. Nuo 2005 m. asmenims, netekusiems

45-55 proc. darbingumo (III grupės invalidai), netekto darbingumo pensija apskai
čiuojama taip, kaip asmenims, netekusiems 60-70 proc. darbingumo, o po to, kaip ir
pagal senąją tvarką, mažinama 50 proc. (Žin., 1994, Nr. 59-1153).

Prieš pertvarkant invalidumo pensijų sistemą, padarytas ir dar vienas neįgalie
siems svarbus pakeitimas. Nuo 2003 m. sausio 1 d. neįgaliesiems, išdirbusiems po in
validumo pensijos paskyrimo 3 m., suteikta teisė į invalidumo pensijos paskyrimą iš

naujo pagal naujus stažo ir uždarbio duomenis (iki tol tokią teisę turėjo tik senatvės
pensininkai) (Žin., 2002, Nr. 123-5535).
1995 m. sausio 1 d. įsigaliojusiame Pensijų įstatyme buvo įtvirtinta nuostata, kad
našlių ir našlaičių pensija apskaičiuojama kaip valstybinio socialinio draudimo II gru
pės invalidumo pensija. Asmeniui, turinčiam teisę gauti našlių pensiją, buvo skiriama
50 proc. apskaičiuotos II grupės invalidumo pensijos, o turinčiam teisę gauti našlai

čių pensiją - 25 proc. apskaičiuoto jos dydžio, jei teisę gauti našlaičio pensiją turėjo
vienas vaikas. Jei tokią teisę turėjo daugiau vaikų, skiriama kiekvienam po lygiai, bet
ne daugiau kaip 50 proc. viso apskaičiuoto pensijos dydžio. Tuo atveju, kai nebuvo
asmenų, turinčių teisę gauti našlių pensiją, kiekvienam našlaičiui buvo skiriama po
25 proc. apskaičiuotos pensijos, bet ne daugiau kaip 100 proc. šios pensijos dydžio
(Žin., 1994, Nr. 59-1153). Beje, iki įsigaliojant 1995 m. Valstybinių socialinio draudimo

pensijų įstatymui paskirtos maitintojo netekimo pensijos nebuvo perskaičiuojamos ir
už asmenis, mirusius iki naujo įstatymo įsigaliojimo, buvo skiriamos anksčiau galio
jusia tvarka.
1997 m. liepos mėn. įsigaliojo Pensijų įstatymo pakeitimas, kuriuo remiantis našlių
pensija sumažinta nuo 50 proc. iki 20 proc. apskaičiuotos pensijos dydžio (Žin., 1997,
Nr.38-924). Praplėtus asmenų, turinčių teisę gauti našlių pensiją, ratą, 1999 m. sausio

1 d. įtvirtinta nuostata, kad jeigu teisę gauti našlių pensiją turi keli globėjai, kiekvienam
skiriama po lygiai, bet ne daugiau kaip 20 proc. viso apskaičiuotos pensijos dydžio. Tais
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pačiais metais pakeistas ir našlaičių pensijos dydis, kai šią pensiją turi teisę gauti dau
giau nei vienas vaikas. Tokiu atveju kiekvienam vaikui galėjo būti išmokėta po lygiai,
bet ne daugiau kaip po 25 proc. ir ne daugiau kaip 80 proc. viso apskaičiuotos pensijos
dydžio. Taigi maksimalus apskaičiuotos pensijos, kuri gali būti išmokama našlaičiams,
dydis padidėjo nuo 50 proc. iki 80 proc. Vadovaujantis 1995 m. sausio mėn. įsigalioju
sia tvarka, senatvės ar invalidumo pensininkui mirus, našlių ir našlaičių pensija buvo

apskaičiuojama pagal mirusiojo gautos senatvės ar invalidumo pensijos dydį įstatymo
nustatyta tvarka, nemažinant III grupės invalidumo pensijos ir neįskaičiuojant į pensijos
dydį I grupės invalidumo pensijos priedo. 1999 m. sausio mėn. įstatyme punkto apie I
grupės invalidumo pensijos priedą nebeliko (Žin., 1998, Nr. 98-2707).
2002 m. balandžio mėn. priimtas dar vienas Pensijų įstatymo pakeitimas, susijęs

su našlių ir našlaičių pensijos dydžiu. Nuspręsta, kad patvirtinus naują didesnį vals
tybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydį ar naujas, didesnes vidutines mė
nesio draudžiamąsias pajamas, našlių pensijos nedidinamos, o našlaičių atitinkamai
didinamos (Žin., 2002, Nr. 47-1796). Nuo 2003 m. kovo mėn. našlaičių pensijos padi
dėjo nuo 25 proc. iki 30 proc. mirusiam asmeniui galėjusios priklausyti valstybinės
socialinio draudimo II grupės invalidumo pensijos dydžio (Žin., 2004, Nr. 32-1008).

2007 m. dar kartą pakeistas našlių ir našlaičių pensijos dydis. Visų pirma, tai vi
siems našliams (našlėms), įgijusiems teisę gauti našlių pensijas po 2007 m. sausio 1 d.,

našlių pensijos skiriamos vienodo dydžio. Tuo tikslu įteisintas našlių pensijos bazinis
dydis, kuris negali būti mažesnis kaip 70 Lt. Minimalus našlių pensijos bazinis dydis
pasirinktas neatsitiktinai - būtent tokio dydžio 2006 m. buvo vidutinė našlių pensija,
skiriama už mirusį po 1997 m. liepos 1 d. sutuoktinį. Įstatyme taip pat nustatyta, kad

našlių pensijos bazinį dydį tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė Socialinės apsau
gos ir darbo ministerijos teikimu, todėl ateityje šis dydis taip pat bus indeksuojamas,
atsižvelgiant į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto finansines galimybes.
Taip pat, vadovaujantis Pensijų įstatymu, visos jau paskirtos našlių pensijos, kurios
mokamos sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus arba pripažintiems nedarbingais
ar iš dalies darbingais asmenims ir kurios mažesnės už našlių pensijos bazinį dydį, pa
didintos iki našlių pensijos bazinio dydžio. Kaip minėta, nuo 2007 m. sausio mėn. nu
spręsta nebeskirti našlių pensijų asmenims, auginantiems arba slaugantiems mirusio
jo asmens nepilnamečius arba neįgalius vaikus. Vietoj šiems asmenims skirtos našlių
pensijos, kuri sudarė 20 proc. mirusiojo pensijos dalies, nuspręsta šią mirusiojo pen
sijos dalį skirti mirusiojo vaikams. Todėl nuo 2007 m. sausio 1 d. vienam vaikui skiria
ma 50 proc. (iki 2007 m. sausio 1 d. buvo 30 proc.} mirusiam asmeniui priklausiusios

(galėjusios priklausyti) pensijos dydžio našlaičių pensija, o dviem ir daugiau vaikų kiekvienam po lygiai, bet ne daugiau kaip 100 proc. mirusiam asmeniui priklausiusios

(galėjusios priklausyti) pensijos dydžio (Socialinis pranešimas 2006-2007, 2007).
Pensijų dydžio ribojimas dėl finansinės krizės.
Nuo 2010 m. sausio 1 d. įsigaliojo 2009 m. gruodžio 9 d. priimtas Lietuvos Respu

blikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas (Žin., 2009,
Nr. 152-6820). Remiantis šiuo įstatymu nustatyta valstybinių socialinio draudimo
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pensijų perskaičiavimo ir šių pensijų mokėjimo, turint draudžiamųjų pajamų ar/ir
dirbant savarankiškai, tvarka.
Vadovaujantis Laikinuoju įstatymu, nuo 2010 m. sausio 1 d. perskaičiuojamos
visų rūšių valstybinės socialinio draudimo pensijos, išskyrus netekto darbingumo
pensijas, paskirtas asmenims, netekusiems 75-100 proc. darbingumo (1 grupės invali
dumo pensijas). Perskaičiuojamos šios valstybinės socialinio draudimo pensijos:
1.senatvės, išankstinės senatvės ir ištarnauto laiko pensijos, kurios viršija ribi

nį valstybinės socialinio draudimo pensijos dydį - 650 Lt;
2.netekto darbingumo pensijos, paskirtos asmenims, netekusiems 60-70 proc.

darbingumo (II grupės invalidumo pensijos), kurios viršija ribinį valstybinės
socialinio draudimo pensijos dydį - 650 Lt;
3.netekto darbingumo pensijos, paskirtos asmenims, netekusiems 45-55 proc.

darbingumo (III grupės invalidumo pensijos), kurios viršija pusę ribinio vals
tybinės socialinio draudimo pensijos dydžio - 325 Lt;
4.našlaičių (maitintojo netekimo) pensijos, kurių dydis vienam našlaičiui vir
šija pusę ribinio valstybinės socialinio draudimo pensijos dydžio - 325 Lt, o

našlių pensijos perskaičiuojamos nepriklausomai nuo jų dydžio (Žin., 2009,
Nr. 152-6820).

5.Perskaičiuojant aukščiau išvardytas pensijas yra taikomi šie dydžiai: vals
tybinė socialinio draudimo bazinė pensija - 360 Lt, Laikinojo įstatymo tai

kymui naudojamų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydis- 1170Lt,
maksimalios valstybinės socialinio draudimo neperskaičiuotos pensijos dy
dis - 782 Lt, ribinis valstybinės socialinio draudimo pensijos dydis - 650 Lt.
Vadovaujantis Laikinuoju įstatymu, pagrindinė pensijos dalis padidinta nuo
110 iki 120 proc. valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos, jei asmuo

turi būtinąjį senatvės pensijai stažą (jei asmuo neturi būtinojo stažo atitinka
mos rūšies pensijai, pagrindinė pensijos dalis perskaičiuojama proporcingai
turimam stažui, dauginant 120 proc. bazinės pensijos dydį iš asmens turimo

stažo ir dalijant iš būtinojo stažo) (Žin., 2009, Nr. 152-6820).
Laikinasis įstatymas taip pat numato papildomą senatvės, ištarnauto laiko pensi
jų ir kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas mažinimą asmenims, kurie turi drau
džiamųjų pajamų - jiems perskaičiuotos pensijos ir kompensacijos yra mažinamos
papildomai, atsižvelgiant į praėjusio kalendorinio mėnesio draudžiamąsias pajamas.
Šiems asmenims pensijos ir kompensacijos mažinamos progresiškai, priklausomai
nuo asmens draudžiamųjų pajamų dydžio. Asmenims, kurių draudžiamosios pajamos
nesiekia 100 Lt, pensijos papildomai nemažinamos. O jei asmens draudžiamosios pa
jamos sudaro 4200 Lt per mėn. ir daugiau, asmeniui mokama 30 proc. perskaičiuotos
pensijos (Socialinis pranešimas 2009-2010, 2010).

Apibendrinant, reikšmingiausi senatvės ir neįgalumo pensijų dydžio skaičiavimo
pakeitimai nuo 1995 m. pensijų reformos pradžios susiję su papildomos pensijų da
lies įvedimu tiems, kurie turi labai ilgą draudimo stažą ir pensijų dydžio priklausomy
bės pokyčiai dirbantiems pensininkams. Našlių pensijų reformų kryptis buvo pensijos

dydžio mažinimas ir vienodinimas, kartu išplečiant pensijų gavėjų ratą.
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5.2.4. (mokų tarifų pokyčiai pensijų socialiniam draudimui
Analizuojamu laikotarpiu ^1995-2011 m.) keitėsi ne tik valstybinių socialinio
draudimo pensijų dydžiai ir skaičiavimo tvarka, bet ir pensijų socialinio draudimo
įmokų tarifas (5.2-2 lentelė).
5.2-2 lentelė. Bendras valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifas pensijų socialiniam
draudimui (proc.) 1996-2011 m.
1996-1999

2000-2002

2003-2004

20052006200720012009-2011

23,52525,92626,126,226,3526,3
Šaltinis: 1. 1996-1999 m. duomenys: atitinkamų metų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai dėl valstybinio
socialinio draudimo fondo biudžeto. 2. 2000-2011 m. duomenys: atitinkamų metų Lietuvos Respublikos Seimo
įstatymai dėl valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto.
Kaip rodo 5.2-2 lentelėje pateikti duomenys, bendras valstybinio socialinio drau
dimo įmokų tarifas nuo 1996 m. iki 2011 m. padidėjo 2,8 procentiniais punktais - nuo
23,5 proc. iki 26,3 proc.

Apdraustųjų privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokos tarifas pensijų
socialiniam draudimui 1996-1999 m. buvo lygus 1 proc, 2000-2008 m. - 2,5 proc, o
2009-2011 m.-3 proc.

Draudėjų (darbdavių) valstybinio socialinio draudimo įmokos tarifas pensijų so
cialiniam draudimui 1996-2002 m. buvo lygus 22,5 proc, 2003-2004 m. - 23,4 proc,
2005 m. - 23,5 proc, 2006 m. - 23,6 proc, 2007 m. - 23,7 proc, 2008 m. - 23,85, o
2009-2011 m. - 23,3 proc. Taigi draudėjų įmokos tarifas nuo 1996 m. iki 2011 m. pa
didėjo 0,8 procentiniais punktais. Beje, iki 2000 m. valstybinio socialinio draudimo
įmokų tarifus tvirtino Vyriausybė, o nuo 2000 m. tvirtina LR Seimas.
Taigi, socialinio draudimo pensijų sistema nuo jos sukūrimo 1995 m. per pusan

tro dešimtmečio šiek tiek pabrango, bendras (apdraustojo ir darbdavio) įmokos ta
rifas padidėjo mažiau kaip trimis procentiniais punktais, nors tuo laikotarpiu vyko

didelė darbingų gyventojų emigracija, šalis išgyveno dvi ekonomines krizes (2000 m.
ir 2009 m.).

5.3. Lietuvos socialinio draudimo pensijų ypatybės
tarptautiniame kontekste
Paskutiniuosius tris dešimtmečius vykstantys pensijų tipologijų ir modelių tyri
nėjimai, pristatyti 5.1 skyriuje ir Lietuvos socialinio draudimo pensijų sistemos pa
grindinių bruožų apžvalga, pateikta 5.2 skyriuje, suteikia galimybę įvertinti Lietuvos
socialinio draudimo pensijų sistemos vietą tarp pasaulyje taikomų pensijų sistemų
modelių. Šiame skyriuje charakterizuosime Lietuvos socialinio draudimo pensijų
sistemą pagal pagrindinius požymius, kurie reikšmingi charakterizuojant visų šalių
pensijų sistemas. Pasaulio šalių socialinių apsaugos programų duomenų bazėje patei

kiamos pensijų sistemų charakteristikos, sugrupuotos į šešias sritis (Sočiai Security
Programs Throughout the VVorld: Europe,2010), (žr. 5.3-1 lentelė).
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5.3-1 lentelė. Socialinio draudimo senatvės, neįgalumo ir maitintojo netekimo programų
charakteristikos
Dažniausiai pensijos iki gyvos galvos artu ilgą laikotarpį

timokų tipai
Aprėptis

Finansavimo šaltinis
Atitikties išmokoms sąlygos

Išmokų dydis ir mokėjimas
Administravimo
organizavimas

1. Apdraustos darbo jėgos dalis.
2. Profesinių sistemų pobūdis.
3. Sunkiai administruojamų grupių įtraukimas.
4. Savanoriško dalyvavimo galimybės.
Galimi finansavimo šaltiniai: darbdavio įmokos; dattuotojo įmokos; vyriausybės įmokos.
1. Pagrindiniai reikalavimai, susiję su amžiumi ir įmokų mokėjimų periodu, išmokoms gauti.
2. Pensinio amžiaus riba.
3. Moterų ir vyrų pensinio amžiaus skirtumai.
4. Galimybė išeiti į pensiją nesulaukus pensinio amžiaus.
5. Nedalyvavimo darbo rinkoje periodų įtraukimas.
6. Netekto darbingumo procentas, siekiant gauti neįgalumo išmoką.
Senatvės pensijos, neįgalumo ir maitintojo netekimo išmokų dydžiai, mokėjimo trukmė.
Atsakomybės už išmokų administravimą pasiskirstymas.

Šaltinis: Soda! Security Programs Throughoutthe Wor\č: Europe, 2010.
Taigi, socialinio draudimo pensijų programos pasaulyje yra apibūdinamos re
miantis aprėptimi, finansavimo šaltiniu, atitikties išmokoms sąlygomis, išmokų dydžiu
ir mokėjimu, administravimo organizavimo rodikliais. Kitos duomenų bazės suteikia
papildomus duomenis apie pensijų schemas. Pvz., Tarptautinės darbo organizacijos ir

MISSOC duomenų bazės leidžia analizuoti pensijų schemas pagal žemiau išvardintus
rodiklius:
1.aprėptis;

2.teisės į pensiją kvalifikacinės sąlygos;
3.finansavimo šaltinis;

4.įmokų dydis;
5.išmokos dydis ir indeksavimas;
6.išmokos derinimas su darbo pajamomis;
7.išmokų apmokestinimas;
8.programų apmokestinimas.
Pradžioje remdamiesi dokumentų ir antrine duomenų analize, o vėliau taikydami
hierarchinės klasterinės analizės metodą parodysime Lietuvos socialinio draudimo
pensijų schemos ypatybes tarptautiniame pensijų schemų kontekste.

5.3.1. Gyventojų aprėptis pensijų schemomis
Socialinio draudimo sistema gali apimti visus gyventojus arba tik tam tikrą dalį
darbo jėgos. Universaliose (visuotinėse) schemose senatvės, neįgalumo ir maitintojo
netekimo programos apima visą populiaciją. Asmuo turi atitikti tik tam tikras sąlygas,

tokias, kaip ilgalaikė gyvenamoji vieta ar pilietybė. Su užimtumu susijusios schemos
gali apimti atskiras profesines grupes ar visus dirbančiuosius.
Pagal aprėpties kriterijų, socialinio draudimo pensijų sistemos klasifikuojamos, nau

dojant Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) duomenis. Aprėpties dydis nustatomas
pagal tai, kokios gyventojų grupės įtrauktos į apsaugą. Kalbant apie socialinio draudimo
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sistemos aprėptį reikia pažymėti, jog siauresnė aprėptis nereiškia, jog gyventojai nuo šios
rizikos nėra apsaugoti. Socialinio draudimo pensijų schemų neaprėpti gyventojai gali turė
ti teises į apsaugą, kurią užtikrina iš valstybės biudžeto finansuojamos paramos ar profesi
nių pensijų sistemos. Tačiau jos organizuotos pagal kitus, ne socialinio draudimo principus.
5.3-2 lentelė. Grupės, kurios yra draudžiamos socialinio draudimo pensijoms pagal
socialines rizikas

Estija

Senatvė

1

Negalia

•1

Našlystė

1

Nyderlandai

Bulgarija, Čekija, Vengrija,
Latvija, Lietuva, Liuksemburgas,Suomija, Belgija,
Lenkija, Slovakija, Slovėnija,Rumunija, Ispanija,
Airija*, Jungtinė Karalystė*,Austrija*, Danija*
Portugalija*, Vokietija*, Švedija*

1
':

„
Graikija

..
„.," J
'

2

23
4
2
'"'•'•'4

5
5

1

23

5

4

Šaltinis: Sudaryta autorių pagal Tarptautinės darbo organizacijos duomenis.
Pastaba: 1 - visi nuolatiniai gyventojai;
2- visi dirbantys gyventojai;
3- visi algas gaunantieji ir susijusios kategorijos;
4- privataus sektoriaus darbuotojai (samdomi ir savarankiškai dirbantys);
5- privataus sektoriaus samdomi darbuotojai;
* Taikomos išimtys.
Lietuvos socialinio draudimo pensijų sistema apima visus dirbančiuosius, neprik
lausomai nuo sektoriaus (privataus ir valstybinio) ir užimtumo pobūdžio (samdomus
darbuotojus, valstybės tarnautojus ir savarankiškai dirbančiuosius). Pagal aprėpties

pobūdį Lietuvos socialinio draudimo pensijų schema panaši į Bulgarijos, Čekijos, Vo
kietijos, Airijos, Latvijos, Lenkijos, Portugalijos, Slovakijos, Slovėnijos, Švedijos ir Jung
tinės Karalystės. Kaip matome, ši šalių grupė vienija skirtingą istoriją turinčias šalis
ir šalis, priskiriamas paprastai skirtingiems gerovės valstybių modeliams (Bismarko,
Beveridžo, Šiaurės Europos).

5.3.2. Pensijų finansavimo šaltiniai
Pensijų sistemos finansavimo šaltiniai parodo ne tik finansinių išteklių kilmę, bet
ir leidžia preliminariai įvertinti galimas finansavimo apimtis. Pensijų finansavimas

gali būti charakterizuojamas pagal:
1.finansavimo šaltinių tipus;

2.darbuotojo ir darbdavio įmokų santykį;
3.vyriausybės įmokas;

4.bendrą įmokų tarifą.
Paprastai išskiriami trys senatvės, neįgalumo ir maitintojo netekimo išmokų pro

gramų finansavimo šaltiniai:
1.darbuotojo mokama dalis nuo darbo užmokesčio;
2.darbdavio mokama dalis nuo darbo užmokesčio;
3.vyriausybės įmokos.
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Didžioji dauguma socialinio draudimo pensijų programų yra finansuojamos darb
davio ir darbuotojo įmokomis. Lėšos finansavimui gali būti gaunamos iš visų trijų mi
nėtų šaltinių. Dažniausiai darbdavys moka didesnę įmokų dalį.
Vyriausybės įmokų šaltinis gali būti bendros biudžeto pajamos arba tam tikri akcizo
mokesčiai (pavyzdžiui, tabakui, benzinui ar alkoholiniams gėrimams taikomas mokestis).

Vyriausybės įmokos gali būti naudojamos įvairiai: padengti dalį visų išlaidų (pvz.,
administravimo), padengti deficitą ar net finansuoti visus programos kaštus. Subsidi

jos gali būti teikiamos kaip vienkartinės išmokos ar suma, skirta padengti darbdavio/
darbuotojo įmokų ir visų programos išlaidų skirtumus.
Įmokos tarifas, paskirstytas tarp finansavimo šaltinių, gali būti vienodas arba
progresyvus, didėjantis priklausomai nuo darbo užmokesčio dydžio, arba besikeičian

tis pagal darbo pajamų tipą.
Šalyse, kuriose koegzistuoja universalios ir su darbo užmokesčiu susijusios pensijų
schemos, o universalios išmokos nėra išimtinai vyriausybės finansuojamos, atskiroms

programoms gali būti taikomi skirtingi tarifai. Kitais atvejais pagrindinės pensijų pro
gramos gali būti finansuojamos vienodo dydžio įmokomis. Savarankiškai dirbantiems
asmenims gali būti nustatytas didesnis įmokų tarifas negu samdomiems darbuotojams.
Tokiu būdu yra padengiama darbdavio dalis.
5.3-1 pav. pateikti tik pagrindiniai įmokų tarifai senatvės, invalidumo ir našlystės
socialiniam draudimui, tačiau kai kuriose šalyse tarifai atskiroms gyventojų grupėms
gali skirtis, priklausomai nuo įvairių veiksnių:

1.nuo darbuotojo atlyginimo dydžio (Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje, Airi
joje), amžiaus {pvz., Suomijoje didesnis tarifas per 53 m. darbuotojams), sta
tuso (pvz., Portugalijoje mažesni tarifai jaunimui, ieškančiam pirmo darbo,
turintiesiems negalią; Vengrijoje mažesnis tarifas dirbantiems pensininkams,
bet didesnis - darbuotojams, kurie pagal įstatymus anksčiau išeina į pensiją);
2.nuo darbo kategorijos pagal rizikingumą, sunkumą ir pan. (pvz., didesni tari
fai rizikingiems arba sunkiems darbams Bulgarijoje, Graikijoje, Rumunijoje;
Prancūzijoje sumažintas viršvalandinio darbo įmokų tarifas);
3.nuo darbdavio kategorijos pagal sektorių (pvz., Suomijoje skirtingi įmokų
tarifai privačiame, savivaldybės, valstybiniame, bažnytiniame sektoriuose,
Portugalijoje mažesni įmokų tarifai tam tikroms veikloms, nepelno organiza

cijoms) arba pagal darbuotojų skaičių (pvz., Belgijoje).
Taip pat senatvės socialinio draudimo įmokoms gali būti taikomos „lubos":
1.bendroms darbdavio ir darbuotojo įmokoms (pvz., Bulgarijoje, Vokietijoje, Pran

cūzijoje, Austrijoje, Lenkijoje, Slovakijoje, Švedijoje, Ispanijoje, Liuksemburge);
2.tik darbuotojų įmokoms, darbdavių įmokoms netaikomos (pvz., Vengrijoje, Airijoje);

3.įmokų „lubos" dažniausiai taikomos savarankiškai dirbančių asmenų Įmokoms, arba
šios kategorijos asmenų įmokos gali mažėti, didėjant pajamoms (pvz., Čekijoje).
Tais atvejais, kai taikomos įmokų „lubos", dalis daug uždirbančių darbuotojų dar
bo užmokesčio lieka neapmokestinta, tačiau paprastai ta dalis nėra įskaičiuojama ir
nustatant išmokos dydį.
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• Apdr^ustasis • Draudėjas
5.3-Jf pav. Pagrindiniai darbuotojų ir darbdavių įmokų tarifai senatvės, invalidumo ir
našlystės socialiniam draudimui.
Bulgarija' - privalomos papildomos pensijos įmokos nuo 5 proc. iki 12 proc, priklausomai nuo apdraustojo
kategorijos;
Estija" - papildomi 2 proc. gali būti mokami kaupiamiesiems pensijų fondams;
Liuksemburgas'" - papildomi 8 proc. yra mokami iš valstybės biudžeto lėšų;
Prancūzija""^ netekto darbingumo/invalidumo įmokos nėra įtrauktas.
* Bendras tarifas, kuris taip pat apima ligos/motinystės įmokas ir, kartais, nedarbo išmokas, Latvijoje - bendras
tarifas.
Šaltinis: sudaryta autorių pagal M1SS0C, 2010.
„Lubos" netaikomos darbuotojų ir darbdavio įmokoms Lietuvoje2, kaip ir Belgijo

je, Čekijoje, Italijoje, Estijoje.
Įmokų dydžiams taip pat turi įtakos kai kuriose šalyse taikomos įmokų „grindys"
arba apatinė riba, kai įmokos nemokamos nuo tam tikro lygio pajamų [pvz., Airijoje).
Apatinė riba dažnai taikoma savarankiškai dirbantiems asmenims (pvz., Slovėnijoje,
Slovakijoje). Lietuvoje įmokų apatinė riba pensijų draudimo įmokoms netaikoma, iš
skyrus dirbančiuosius pagal verslo liudijimus.
5.3-1 pav. pateikti duomenys rodo, jog dažniausiai bendras senatvės, invalidumo
ir našlystės socialinio draudimo įmokų tarifas sudaro nuo 20 proc. iki 30 proc. darbo
pajamų. Mažesnės įmokos dažnai neapima kai kurių draudimo elementų (pvz., netek
to darbingumo draudimo), yra papildomai skiriamas finansavimas iš bendrųjų mo
kesčių, arba papildomai privalomai mokama į privačius pensijų fondus. Didesnės nei
30 proc. įmokos dažnai apima papildomus elementus ^ pvz., ligos/motinystės, kartais

nedarbo draudimą. Lietuvoje šių socialinio draudimo rūšių įmokų dydis gali būti įver
tinamas kaip vidutinis ES šalių kontekste (2010 m. ir 2011 m. - 26,3 proc).

5.3.3. Teisės į pensiją kvalifikacinės sąlygos
Nors teisės į senatvės pensiją kvalifikacinės sąlygos šalyse yra įvairios, paprastai
pretendentai turi atitikti du pagrindinius reikalavimus:

^šskyrus kai kurias išimtis sportininkams, atlikėjams ir pan.
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1.

sulaukti nustatyto amžiaus;

Z.

turėti nustatytą įmokų mokėjimo stažą.

Dar vienas dažnai taikomas reikalavimas yra pensijų gavėjų pasitraukimas iš dar

bo rinkos. Kai kuriais atvejais tinkamumą gauti išmoką apibrėžia ir gyventojo buvimo
šalyje statusas arba pilietybė.
5.3-3 lentelė. Pensinis amžius ES ir kaimyninėse slavų šalyse

60 60 60 60 62,5 62 62 62 62.2 63 63 63 63,8 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

f 55 55 55 60 60 62 62 62 60,7 60 61 61 58,8 60 60 60 60 K 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Šaltinis: Tarptautinės darbo organizacijos duomenys.
Kaip matome 5.3-3 lentelėje, senatvės pensijos paprastai yra pradedamos mokėti
tarp 60-65 m. Lietuva yra tarp šalių, kuriose pensinis amžius nėra labai vėlyvas.
Daug šalių turi vienodą pensinio amžiaus ribą moterims ir vyrams. Kitose šalyse

leidžiama moterims anksčiau išeiti į pensiją. Kai kuriose šalyse yra numatyta gali
mybė išeiti į pensiją nesulaukus įstatymu nustatyto pensinio amžiaus. Tokiu atveju
gali būti mokama visa pensija, jeigu pretendentas atitinka vieną ar daugiau išvardy

tų sąlygų:
1.dirba daug pastangų reikalaujantį, nesveiką ar pavojingą darbą (pvz., požemi

nėje kalnakasyboje);
2.priverstinai nedirba likus keliems metams iki pensinio amžiaus;
3.labai ilgai yra dalyvavęs socialinio draudimo sistemoje.
Kai kuriose šalyse numatytos didesnės išmokos darbuotojams, kurie toliau dirba
sulaukę įprastinio pensinio amžiaus, t. y. vėliau išeina į pensiją.
Kai kuriose senatvės pensijų schemose įskaičiuojami periodai, kurių metu žmo
gus nedirbo dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių: negalios, priverstinio nedarbo, ka
rinės tarnybos, mokymosi, vaiko auginimo.
Daugumos socialinio draudimo senatvės pensijų schemų, kaip ir Lietuvoje, nu
mato pensijos mokėjimą tik visiškai pasitraukus iš darbo rinkos. Toliau dirbantiems
asmenims išmoka gali būti nemokama arba sumažinama, priklausomai nuo gaunamo
darbo užmokesčio. Universalios sistemos paprastai nereikalauja, kad pensijų gavėjas
pasitrauktų iš darbo rinkos.
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5.3-4 lentelė. Dalyvavimo pensijų schemose periodo trukmė visai pensijai gauti
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Šaltinis: Tarptautinės darbo organizacijos duomenys.
*Nyderlandai- įmokos mokėtos kiekvienais metais arba gyveninio šalyje laikotarpiu;
*Danija - gyvenimo šalyje laikotarpis;
'Švedija - kvalifikacinis periodas padidintai pensijai gauti.
5.3-4 lentelėje matome, kad kvalifikacinis periodas visai pensijai gauti svyruoja,

bet daugelyje šalių yra nuo 30 m. iki 40 m. Lietuva taip pat priklauso šiai šalių grupei.
Airijoje yra taikomas vos 5 m. stažo reikalavimas, bet reikalaujama bent 48 įmokų per

metus (įmokos skaičiuojamos už kiekvieną savaitę). Belgijoje ir Olandijoje nėra mini
malaus stažo reikalavimo, nes minimali pensija mokama visiems. Užtat šiose šalyse

yra taikomi aukšti kvalifikaciniai reikalavimai visai pensijai gauti. Belgijoje karjeros
trukmė turi siekti 45 m. Olandijoje reikalaujama būti nenutrūkstamai apdraustam

nuo 15 m. iki 65 m. amžiaus (įmokas mokėti kiekvienais metais arba gyvenimo šalyje
laikotarpiu)3.

Graikijoje ir Slovėnijoje yra taikomi žemesni kvalifikaciniai reikalavimai, jei į pen
siją išeinama vėliau, negu sulaukus oficialaus pensinio amžiaus.
Negalios (netekto darbingumo) išmokas anksčiau gavusiems žmonėms daž
niausiai taikomi žymiai mažesni minimalūs reikalavimai dalinei ir/arba visai pen
sijai gauti.
Nors kai kurios ES šalys vis dar taiko skirtingus pensinio amžiaus kriterijus vy
rams ir moterims, absoliučioje daugumoje šalių vyrams ir moterims taikomi vienodi
minimalaus dalyvavimo draudimo schemose periodai. Išimtis - Baltarusija ir Lenkija,
kur moterims taikomi mažesni reikalavimai.
Dažniausiai, kaip ir Lietuvoje, yra taikomas mažiausiai 15 m. įmokų stažo reikala
vimas. Tuomet mokama dalinė pensija. Tačiau nemažai šalių taiko žymiai mažesnius
reikalavimus, tuo tarpu didesni nei 15 m. minimalaus stažo reikalavimai yra taikomi

tik Baltarusijoje, Lenkijoje ir Čekijoje, tačiau šiose šalyse tokie minimalūs reikalavimai
taikomi ir visai pensijai gauti, nes nėra dalinės pensijos sampratos.4
'Šaltinis: TDO duomenys.
'Čekijoje 26 m. minimalus draudiminis periodas taikomas pasiekus oficialaus pensijos amžiaus { 62,2 m. vyrų, 60,7 m. moterų),
tačiau pasiekus 65 m. taikomas 16 m. minimalus periodas.
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Vis dėlto, kalbant apie minimalius draudimo/dalyvavimo senatvės pensijų sche
mose reikalavimus, reikia atsižvelgti į jų apskaičiavimo specifiką skirtingose šalyse.
Vienodas minimalus draudimo laikotarpis gali turėti skirtingą reikšmę. Žemiau ap
žvelgsime draudiminio stažo apskaičiavimo savitumus tose šalyse, kurios iš pirmo
žvilgsnio taiko vienodą 15 m. minimalaus stažo reikalavimą. Detaliau nagrinėjant, vie

nodas 15 m. stažas praktikoje gali būti apskaičiuojamas skirtingai:
1.metais (kai metai prilyginami 12 mėn.) arba mėnesiais [Lietuva, Slovakija,

Slovėnija, Austrija);
2.kalendoriniais metais, nustatant minimalų jmokų ar draustų dienų skaičių
(pvz., Portugalijoje įskaičiuojami kiekvieneri kalendoriniai metai, per kuriuos

buvo sumokėtos įmokos bent už 120 dienų);
3.atsižvelgiant į sukauptų taškų skaičių (pvz., Bulgarijoje galima išeiti po 15 m.,
jei surinkta pakankamai taškų, kurie suteikiami už kiekvienus metus ir kiek
vienus draudimo metus);

4.atsižvelgiant į draudiminio periodo tipą, dažniausiai skiriant realių ir subsidi
juotų įmokų laikotarpius (pvz., Lietuvoje, Slovakijoje, Slovėnijoje įsiskaičiuojami visi draudimo periodai, o Vengrijoje, Estijoje įsiskaičiuojami tik realių įmokų
mokėjimo periodai, Austrijoje - nustatytos realių ir subsidijuotų periodų pro

porcijos);
5.atsižvelgiant į draudiminį laikotarpį prieš pensiją (pvz., Ispanijoje į 15 m. sta
žą turi įeiti bent 2 m. per 15 m. iki pensijos; Austrijoje reikalingas trumpesnis
periodas, skaičiuojant 30 m. iki pensijos, negu už visą draudiminį laikotarpį).

Skirtingi minimalaus dalyvavimo/draudimo laikotarpiai gali būti taikomi ats
kiroms labiau pavojingoms ar sunkioms profesijoms (pvz., Bulgarijoje, Vengrijoje).
Liuksemburge, jei neatitinka minimalaus stažo reikalavimo, sumokėtos įmokos yra
kompensuojamos.
Pagrindiniai reikalavimai gauti netekto darbingumo pensiją- tai darbingumo pra
radimas, minimalaus darbo stažo arba nustatyto įmokų mokėjimo laikotarpio sąlygų
tenkinimas. Teisė į neįgalumo išmoką paprastai įgyjama po 3-5 įmokų mokėjimo ar
dalyvavimo darbo rinkoje metų. Teisei gauti neįgalumo išmokas gali būti taikomi am
žiaus apribojimai.
5.3-5 lentelė. Minimalus netekto darbingumo lygis (proc.) išmokoms gauti
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Šaltinis: sudaryta autorių pagal pagal M1SSOC, 2010.
Netekto darbingumo/invalidumo išmoką gauti minimalus darbingumo neteki
mo/invalidumo lygis dažniausiai išreiškiamas procentais (žr. 5.3-5 lentelę), rečiau ka

tegorijomis (Lenkija, Slovėnija - dalinis/visiškas nedarbingumas).
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Lietuvoje minimalus netekto darbingumo lygis netekto darbingumo pensijai gauti
yra panašus kaip Slovakijoje, Vengrijoje, Graikijoje, Bulgarijoje ir Estijoje. Minimalus
netekto darbingumo lygis kitose šalyse dažniausiai svyruoja nuo 1/4 iki 2/3 netek
to darbingumo5. Dažnai yra taikomos 50 proc. arba 66,66 proc. ribos (atitinkamai

1/2 arba 2/3 netekto darbingumo).
Minimalaus kvalifikacinio periodo reikalavimai:
1.dažniausiai priklauso nuo amžiaus, kada buvo netekta darbingumo (Bulgari

joje, Čekijoje, Estijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Lietuvoje, Vengrijoje, Lenkijoje,
Rumunijoje, Slovėnijoje, Slovakijoje);
2.taikomas fiksuotas minimalus dalyvavimo socialinio draudimo schemoje rei

kalavimas (Belgijoje, Vokietijoje, Airijoje, Italijoje, Austrijoje, Portugalijoje,
Jungtinėje Karalystėje);
3.reikalaujama minimalaus gyvenimo šalyje laikotarpio (Danijoje, Suomijoje,

Švedijoje);
4.minimalaus stažo arba minimalios įmokų sumos reikalavimai (Prancūzijoje);
5.netaikomas minimalaus kvalifikacinio periodo reikalavimas (Nyderlanduose;
kitose šalyse minimalaus kvalifikacinio periodo dažniausiai nereikalaujama
netekus darbingumo dėl nelaimingo atsitikimo darbe).

Našlių pensiją gauti kvalifikaciniai reikalavimai yra skirtingi, priklausomai nuo
aplinkybių:
1.mirus apdraustajam;
2.mirusiojo artimiesiems (sutuoktiniams, buvusiems sutuoktiniams, partneriams/kohabitantams, vaikams, kitiems asmenims).
Reikalavimai mirusiam apdraustajam6:
1. Taikomi minimalaus stažo reikalavimai: (Vokietijoje - 5 m. (su išimtimis),

Lietuvoje ir Estijoje reikalaujamas stažas didėja su amžiumi; Graikijoje, Ai
rijoje, Italijoje, Austrijoje, Portugalijoje, Jungtinėje Karalystėje - mokama
vienkartinė išmoka, jei bent vienerius metus sumokėta minimalaus įmokų
dydžio suma).
Taikomi statuso reikalavimai:
1.senatvės ar invalidumo pensininko statusas (Čekijoje, Rumunijoje);
a.senatvės ar invalidumo pensininko statusas ir nuolatinio gyventojo statu
sas (Lietuvoje, Rumunijoje);

b.nuolatinio gyvenimo šalyje reikalavimai (Suomijoje, Švedijoje7).
2.Taikomi minimalaus stažo ir/arba statuso reikalavimai:
a.

stažas ir amžius (Danijoje -10 draudimo metų ir amžius per 67 m.);

^Italijoje 100 proc. nedarbingumas yra minimalus reikalavimas gauti netekto darbingumo pensijai; pašalpai gauti {atiowance)
taikomi žemesni reikalavimai.
^Dažniausiai reikalavimai netaikomi mirus dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos.
7Su pajamomis susietos išmokos mokamos, jei atitinka reikalavimus gauti pensiją.
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b.

stažas arba pensininko statusas (Ispanijoje, Prancūzijoje, Vengrijoje, Len

kijoje, Slovėnijoje, Slovakijoje).
3. Reikalavimai netaikomi (Belgijoje, Jungtinėje Karalystėje, Nyderlanduose).
a.

Reikalavimai mirusiojo artimiesiems.

Sutuoktiniams. Ispanijoje, Austrijoje mirusio apdraustojo sutuoktiniams nekelia

ma jokių papildomų reikalavimų. Tačiau kitose šalyse dažniausiai išskiriamos bent
kelios sutuoktinių kategorijos, kurios turi teisę gauti našlystės išmokas. Kriterijai, pa
dedantys apibrėžti šias kategorijas, yra tokie:
1.minimalus santuokos periodas (Belgijoje, Danijoje, Vokietijoje, Graikijoje,
Lietuvoje, Liuksemburge, Vengrijoje, Portugalijoje, Rumunijoje, Suomijoje,
Slovėnijoje);
2.nepilnamečių vaikų auginimas (Belgijoje, Čekijoje, Estijoje (auginimas arba
nėštumas), Graikijoje, Lietuvoje, Liuksemburge, Vengrijoje, Nyderlanduose,

Lenkijoje, Portugalijoje, Slovėnijoje, Suomijoje (užtenka turėti bendrų vaikų),
Slovakijoje, Jungtinėje Karalystėje);
3.amžius (Portugalijoje bent 35 m.; Lenkijoje - 50 m.; Prancūzijoje - 55 m.; Ny
derlanduose - 60 m.; Bulgarijoje - 5 m. iki pensinio amžiaus; Estijoje, Rumu

nijoje, Slovakijoje - pasiektas pensinis amžius; Suomijoje, Švedijoje - mažiau
nei 65 m.; Jungtinėje Karalystėje - nuo 45 m. iki pensinio amžiaus);
4.netekto darbingumo statusas (Čekijoje, Estijoje, Graikijoje, Lietuvoje, Vengri

joje, Nyderlanduose, Lenkijoje, Rumunijoje, Slovėnijoje, Slovakijoje);
5.pajamų dydis (Suomijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje, Nyderlanduose,
Graikijoje, Rumunijoje);
6.pakartotinos santuokos nebuvimas (Belgijoje);

7.gyvenimo šalyje reikalavimai (Suomijoje).
Neatitinkantiems tam tikrų kriterijų dažniausiai našlystės išmokos nemokamos,
tačiau pvz., Vokietijoje priklausomai nuo kriterijų (amžiaus, priklausomų vaikų, ne

tekto darbingumo) atitikimo/neatitikimo yra diferencijuojamas pensijos dydis (angį.
„major" arba „minor").

Kartais teisė gauti našlystės išmoką nedingsta iš karto, ji gali būti taikoma net iki
dešimties metų po sutuoktinio mirties fakto (pvz., Vengrijoje).
Buvusiems sutuoktiniams:

1.Našlystės išmokos nemokamos (Bulgarijoje, Čekijoje, Lietuvoje, Rumunijoje,
Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje).
2.Taikomos papildomos sąlygos gauti išmokas:
a.mirusysis mokėjo alimentus ar kitokio tipo kompensacijas, išlaikymą

(Danijoje, Ispanijoje, Vengrijoje, Nyderlanduose, Austrijoje, Lenkijoje,
Portugalijoje, Suomijoje, Slovėnijoje, Slovakijoje);
b.nebūti pakartotinai susituokus (Belgijoje, Graikijoje, Prancūzijoje (gauti
papildomą išmoką), Italijoje, Liuksemburge (arba naujoje partnerystėje);
c.santuokos trukmės reikalavimai (Danijoje, Estijoje);

d.amžius (Estijoje (iki santuokos nutraukimo), Graikijoje);
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e.turėti teises į vaikus (Belgijoje];
f.turėti netekto darbingumo lygį (Estijoje].
3.

Kai kuriais atvejais našlystės pensija dalijama proporcingai santuokos perio

dui (pvz., Slovėnijoje, Ispanijoje],
Partneriams/kohabitantams:

1.našlystės išmokos nemokamos (Belgijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Estijoje, Grai
kijoje, Prancūzijoje, Airijoje, Italijoje, Lietuvoje, Austrijoje, Lenkijoje, Slovaki

joje];
2.mokamos su papildomomis sąlygomis (Danijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Liuk
semburge, Vengrijoje, Slovėnijoje, Švedijoje, Portugalijoje];
3.mokamos tokiomis pat sąlygomis, kaip ir sutuoktiniams (Nyderlanduose;

Suomijoje, Jungtinėje Karalystėje, jei registruoti].
Vaikams iki 18 m. dažniausiai mokamos našlaičių išmokos be apribojimų (Slovė
nijoje iki 15 m.; Vengrijoje, Olandijoje, Lenkijoje, Rumunijoje iki 16 m., Lietuvoje iki
18 m.]. Vyresniems vaikams dažniausiai taikomos papildomos mokymosi, registraci
jos darbo biržoje ar kitos sąlygos.

Kiti asmenys dažniausiai neturi teisės gauti našlystės išmokų. Tačiau kai kuriose
šalyse tokios teisės suteikiamos:
1.tėvams (Bulgarijoje - pasiekusiems pensinį amžių, Estijoje - pensinio am

žiaus arba netekusiems darbingumo]; Italijoje, Portugalijoje - jei nėra kitų
artimųjų; Vengrijoje, Lenkijoje, Slovėnijoje - išlaikomiems];
2.broliams, seserims (Estijoje, Slovėnijoje - jei neturi maitintojų, Italijoje - jei

nėra kitų artimųjų];
3.anūkams (Estijoje, Slovėnijoje - jei neturi maitintojų, Italijoje - jei nėra kitų
artimųjų];
4.kitiems išlaikomiems asmenims su papildomomis sąlygomis (Ispanijoje, Esti

joje (dukterėčioms/sūnėnams], Vengrijoje (seneliams].

5.3.4. Pensijų apskaičiavimo metodai
Senatvės pensijos dydis daugumoje šalių priklauso nuo asmens buvusio darbo

užmokesčio vidurkio per tam tikrą laikotarpį. Kai kurios šalys vidurkį apskaičiuoja
imdamos bruto darbo užmokestį, įskaičiuoja įvairias papildomas išmokas, kitos šalys
vidurkį apskaičiuoja imdamos neto darbo užmokestį.
Apskaičiuoti pensijos dydį naudojamos įvairios formulės (žr. 2-1 priedą]. Kai ku
riose šalyse mokama vidutinio darbo užmokesčio dalis (proc), pavyzdžiui, 35 proc.
ar 50 proc. Gana dažnai praktikuojama nustatyti bazinį dydį, pvz., 30 proc. darbo už
mokesčio vidurkio pridėjus 1 proc. ar 2 proc. pensijos prieaugio arba už kiekvienus
dalyvavimo sistemoje metus, arba už kiekvienus papildomus metus, viršijančius metų

minimumą. Šalys dažnai naudoja išmokų formulę, pagal kurią mažai uždirbantiems
darbuotojams yra per išmoką grąžinama didesnė darbo užmokesčio dalis, nei daugiau
uždirbantiems darbuotojams.
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Daugelis pensijų schemų riboja išmokos dydį. Pavyzdžiui, yra nustatomos drau
džiamųjų pajamų „lubos", kurios yra įtraukiamos į išmokos apskaičiavimą. Taip yra ir
Lietuvoje.

Dalis socialinio draudimo sistemų teikia papildomą išmoką žmonai ar vaikui.
Priedas žmonai gali būti 50 proc. ar daugiau bazinės išmokos, nors kai kuriose šalyse
priedai yra mokami tik žmonai, kuri sulaukė tam tikro amžiaus, turi prižiūrimų vaikų
ar yra neįgali. Priedas gali būti mokamas ir vyrui.

Daugumoje socialinio draudimo programų neįgalumo išmokų teikimo reikalavi
mai yra panašūs Į senatvės pensijų. Visiškos negalios atveju yra taikoma tokia pati

pagrindinė formulė - vidutinio darbo užmokesčio dalis (proc.]. Priedai išlaikytiniams
yra identiški visiškos negalios ir senatvės pensijų programose. Asmenims su visiška

negalia gali būti mokamas 50 proc. išmokos dydžio priedas, skirtas kasdienei priežiū
rai. Dalinės negalios atveju yra mokamos sumažintos išmokos pagal nustatytą skalę.
Sistema taip pat gali teikti išmokas reabilitacijos ir ugdymo paslaugoms.

Našlių pensijos gali būti periodinės ar vienkartinės. Našlaičių pensijos neretai
apribojamos pagal amžių. Priklausomai nuo to, ar vaikas/-ai neteko vieno iš tėvų, ar

abiejų, našlaičių pensijos gali būti dalinės arba išmokama visa apskaičiuota suma. Gali
būti mokamos išmokos kitiems artimiems mirusiojo giminaičiams.

Išmoka netekusiems maitintojo paprastai (kaip ir Lietuvoje našlaičių], yra
lygi daliai išmokos, kurią velionis gaudavo iki mirties, arba daliai išmokos, į kurią
apdraustasis būtų turėjęs teisę, jeigu jis būtų sulaukęs pensinio amžiaus arba ta
pęs neįgalus. Išmokos netekus maitintojo yra mokamos tam tikroms kategorijoms
našlių beveik pagal visas programas. Našlės pensijos dydis svyruoja nuo 50 proc.

iki 70 proc. mirusiojo išmokos. Tam tikrais atvejais našlės pensijos dydis gali būti
lygus ir 100 proc. mirusiojo išmokos. Kai kuriose šalyse išmokos visą gyvenimą
yra mokamos kiekvienai našlei, kurios vyras turėjo būtiną tokioms išmokoms gau

ti įmokų mokėjimo stažą. Kur kas dažniau našlių pensijų teikimas apsiriboja tik
išmokomis našlėms, kurios turi mažų vaikų, yra sukakusios tam tikrą amžių arba
turi negalią.
Išmokos visą gyvenimą paprastai yra mokamos senatvės ar netekto darbingumo
pensiją gaunančioms našlėms. Išmokos, kurios yra mokamos vaikus auginančioms
mamoms, dažniausiai yra terminuotos ir mokamos iki tol, kol visi vaikai sulauks tam
tikro amžiaus.

5.3.5. Pensijų išmokų dydį nulemiantys veiksniai
ir indeksavimas
Senatvės pensijos dydį lemiantys veiksniai įtraukiami į jos skaičiavimo formulę.
Lentelėje žemiau yra pateikiami veiksniai, lemiantys pensijos dydį Europos šalyse.
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5.3-6 lentelė. Valstybinio socialinio draudimo pensijos dydžio veiksniai

1.2.Gyvenimo šalyje..
.;
HukrnS
2.1.Bendra pajamų
+ + •...++ .
suma
2.2.P^amų lygis? +? * ? +
*
t+ + ? +•
2.3.Sumokėtų įmokų.
suma
2.4.Metinis pnokųsk.
vidurkis

++ +++

3.1.Tikėtina gyvenimo.+ ++ +•
trukmė
3.2.Išėjimo i pensiją+tt ;
amžius
4.1.Šeiminis statusas

.
+++

4.2.Darbo kategorija+. .
4.3.lytis+
5.1. Kt. sen. pensijos
;
daliųdydts
Šaltinis: sudaryta autorių pagal MISSOC 2010.
* Sąlygos papildomai pensijos daliai gauti atskiroje valstybinio socialinio draudimo pensijų schemoje.

Galima išskirti penkias pagrindines veiksnių grupes, kurios daro Įtaką pensijos
dydžiui įvairiose šalyse. Jas apžvelgsime žemiau.
1.

Dalyvavimo schemoje trukmė:

a.darbo stažo trukmė
Dažniausiai taikomas veiksnys. Paprastai už kiekvienus stažo metus priskaičiuo
jama tam tikra dalis būsimai pensijai, pvz., Lietuvoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Graikijoje,

Austrijoje, Slovėnijoje. Priskaičiuojama dalis būsimai pensijai gali skirtis priklausomai
nuo stažo metų skaičiaus, pvz., Ispanijoje, Liuksemburge, Vengrijoje, Portugalijoje.
b.gyvenimo šalyje trukmė
Pagrindinės pensijos dalies kriterijus universaliose sistemose: Danijoje, Suomijo

je, Švedijoje.
2. Buvusios draudžiamosios pajamos:

a. bendra buvusių draudžiamųjų pajamų suma (bruto arba neto)
Dažniausiai apskaičiuojama už tam tikrą periodą arba už visą karjeros laikotarpį,
indeksuojant sumą pagal darbo užmokesčio augimo tempą, vartotojų kainų indeksą
arba jų kombinaciją.
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b.draudžiamųjų pajamų lygis
Plačiai paplitęs kriterijus, kai atsižvelgiama ne į bendrą draudžiamųjų pajamų sumą,
bet į pajamų lygį, dažniausiai jo santykį su šalies vidutiniu metiniu arba mėnesiniu dar
bo užmokesčiu arba su šalies vidutinėmis draudžiamosiomis pajamomis (tai taikoma ir
Lietuvoje^. Tam tikram baziniam pensijos dydžiui apskaičiuoti gali būti pritaikomas tokiu
būdu apskaičiuotų koeficientų paprastas arba svertinis vidurkis. Šis būdas supaprastina

skaičiavimus, nes nebereikia indeksuoti ar kitaip apskaičiuoti dabartinės buvusių drau
džiamųjų pajamų vertės. Kartais atsižvelgiama į pajamų už tam tikrą laikotarpį vidurkį.
c.sumokėtų įmokų suma

Pensijos formulėje naudojama realiai sumokėtų arba kredituotų įstatymų numa
tytais atvejais įmokų suma.

d.metinis įmokų vidurkis
Šį kriterijų taiko tik Airija. Pagal šį kriterijų atsižvelgiama, koks yra metinis įmokų
vidurkis per tam tikrą laikotarpį.
Dažnai apskaičiuojant draudžiamąsias pajamas taikomos „lubos" {fiksuota mak
simali riba), arba kelios skirtingai apskaičiuojamos draudžiamųjų pajamų pakopos
(pvz., Italijoje, Čekijoje). Rečiau yra taikomos „grindys" (fiksuota minimali riba), ap
skaičiuojant tik pajamų dalį, viršijančią tam tikrą ribą.
Dažniausiai ES šalys taiko dalyvavimo schemoje trukmės ir buvusių draudžia
mųjų pajamų kombinaciją. Dalyvavimo schemoje trukmės kintamasis nenaudojamas

tik tais atvejais, jeigu jis yra netiesiogiai įtrauktas į skaičiavimus, kaip pvz., Lenkijoje,
kur atsižvelgiama vien į virtualioje individualioje sąskaitoje sukauptą kapitalą. Išim
timi kalbant apie draudžiamųjų pajamų įtraukimą į pensijų skaičiavimą galima laikyti
Olandiją, kur atsižvelgiama vien į stažą ir šeiminį statusą.
3.Numatoma pensijos trukmė:
a.tikėtina būsimo gyvenimo trukmė išėjus į pensiją

Dažniausiai šis rodiklis taikomas kartu su apskaičiuota bendra įmokų arba drau
džiamųjų pajamų suma, siekiant priartinti skaičiavimus prie įprastinio draudimo
principų.

b.išėjimo į pensiją amžius
Pakankamai retai taikomas kriterijus, siekiant paskatinti dirbti ilgiau. Pasiekus
tam tikro amžiaus didinamas pensijos dydžio apskaičiavimo koeficientas. Šis kriteri

jus yra artimas dalyvavimo schemoje trukmės (stažo) kriterijui, tačiau šiuo atveju dir
bantiems vyresnio amžiaus asmenims didesni koeficientai taikomi, nepriklausomai
nuo iki tol sukaupto stažo.
4.Socialinės-demografinės charakteristikos:
a.šeiminis statusas
Kriterijus taikomas universaliose schemose Olandijoje, Suomijoje, taip pat Belgi
joje, skiriant vienišus pensininkus nuo gyvenančiųjų su partneriais.
b.dirbto darbo kategorija
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5.3-7 lentelė. Senatvės pensijos „grindys" ir „lubos"

Šaltinis: sudaryta autorių pagal M1SS0C. 2010.
f-fiksuota išmoka; + yra „lubos"; - nėra „lubų".

Bulgarijoje pensinis stažas apskaičiuojamas, atsižvelgiant j priklausymą 1,2 arba
3 darbo kategorijai pagal darbo sunkumą.
c. lytis
Šis kriterijus yra taikomas tik Slovėnijoje, kur vyrams ir moterims taikomi skir

tingi pensijų apskaičiavimo nuo buvusių draudžiamųjų pajamų koeficientai (ir stažo
reikalavimai).
Šie socialiniai demografiniai kategorijų kriterijai yra taikomi pakankamai retai.

5. Kitų senatvės pensijų dalių dydis:
Mažinama pagrindinė pensija, atsižvelgiant į pensiją, kurią pensininkas gauna pa
gal kitas pensijų schemas.
5.3-8 lentelė. Senatvės pensijos indeksavimas

i/a p p p/w w i/a p/w p i/a i/a p/w i/a p p/w i/a p/w w p

p p p/w p/w w p p p/w

p

Šakinis: Tarptautinės darbo organizacijos duomenys.
i/a - indeksuojama/koreguojama (nėra griežtai numatyto indeksavimo kriterijaus); p - indeksuojama pagal tam
tikru būdu apskaičiuotą kainų indeksą; w - indeksuojamo pagal atlyginimus.
Kaip minėta, Lietuvoje apskaičiuojant pensijos dydį imamos ne visos draudžiamo
sios pajamos, bet joms taikoma maksimali riba - „lubos". Tačiau ją naudojant apskaičiuo

ti pensiją Lietuvoje, kaip ir Vokietijoje, Slovakijoje, Švedijoje senatvės pensijos „grindys"
ir „lubos" nėra taikomos. Tuo tarpu kaimyninėse Latvijoje ir Estijoje taikomos „grindys",
o Lenkijoje - ir „grindys", ir „lubos". Pensijų dydžio apribojimai pateikti 5.3-7 lentelėje.

Jau paskirtų ir pradėtų mokėti pensijų dydis vėliau priklauso nuo jos didinimo
bėgant laikui. Tai vadinama pensijų indeksavimu ir jis dažniausiai atliekamas pagal
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darbo užmokesčio augimą ar kainų indeksą, ar abu šiuos veiksnius kartu. Informacija
apie senatvės pensijų indeksavimo formas Europos šalyse pateikiama 5.3-8 lentelėje.

Lietuva, kaip ir Austrija, Estija, Vokietija, Graikija, Airija neturi griežtai numatyto
indeksavimo kriterijaus.

Netekto darbingumo pensija dažnai apskaičiuojama analogiškai kaip ir senatvės
pensija, taikant papildomus kriterijus, susijusius su netekto darbingumo/invalidu
mo/negalios lygiu.
5.3-9 lentelė. Valstybinio socialinio draudimo netekto darbingumo/invalidumo pensijos

dydžio veiksniai

mimtiišm;
n
U Ne^aSoeĮmelstfc ^' f- -^.*-

* *

21 Draudimo stažo
++
penodas
2iGyveoh>š(y)l
'•""*' " '
trukme* ^
-'' .
31 Darbo pajamų lygis + + + +
3iDrauKamuX
—; .'^! ,
pajamųsuma
^-^'

r;^^

33 Sumokėtų [mokų
suma
4 2 Šeiminis statusas*
4,3 Slaftybmai* +
4 4 Lytis
SKitosps^M^^

>

^
*

Šaltinis sudaryto autorių pagal MISSOC, 2010.
5.3-10 lentelė. Invalidumo/netekto darbingumo pensijos „grindys" ir „lubos"

Hiifli
Šaltinis: sudaryta autorių pagal MISSOC, 2010.
f-fiksuota išmoka; + yra „lubos"; -nėrajubų".
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Taikomus kriterijus galima sugrupuoti tokiu būdu:
1. Su negalia susiję kriterijai:
a.Negalios laipsnis ar lygis

Šis kriterijus yra taikomas plačiausiai. Didėjant netekto darbingumo laipsniui ar
lygiui, didėja išmokos. Šis principas taikomas ir Lietuvoje. Vis dėlto kai kuriose šalyse
šis kriterijus netaikomas.
b.Negalios priežastis

Šis kriterijus taikomas tik Slovėnijoje ir Slovakijoje. Slovakijoje invalidumo pen
sija mažinama, jeigu darbingumo buvo netekta dėl piktnaudžiavimo alkoholiu arba
narkotikais.
2.Dalyvavimo schemoje kriterijai:
a.draudimo stažo periodas,
b.gyvenimo šalyje trukmė.

3.Su buvusiu darbo užmokesčiu susiję kriterijai:
a.pajamų lygis arba vidurkis,
b.pajamų bendra suma,
c.sumokėtų įmokų suma.

Dažnai apskaičiuojant nedarbingumo pensijos dydį yra taikomos pajamų „lu
bos" (pvz., Belgijoje, Vokietijoje, Italijoje, Liuksemburge, Olandijoje, Lenkijoje, Ispa

nijoje, Švedijoje) arba taikomi skirtingi koeficientai skirtingoms pajamų pakopoms
(pvz., Čekijoje).
4.Socialiniai demografiniai kriterijai:
a.amžius, kai ištiko negalia,

b.šeiminis statusas (vienišas/ne),
c.išlaikytiniai (mokami priedai sutuoktiniams, vaikams),
dlytis.
5.Kitos pajamos ir pensijos (aptarta skyriuje apie išmokų derinimą su kitomis
pajamomis).
5.3-11 lentelė. Invalidumo/netekto darbingumo pensijos indeksavimas

i/a w i/a p/w w i/a p/w p i/a i/a p/w i/a p p/w i/a p/w w p

p

p p/w p/w w p p p/w

p

Šaltinis: sudaryta autorių pagal Tarptautinės darbo organizacijos duomenis, 2010.
i/a - indeksuojama/koreguojama (nėragriežtai numatyto indeksavimo kriterijaus}; p - indeksuojama pagal tam
tikru būdu apskaičiuotą kainų indeksą; w - indeksuojama pagal atlyginimus.
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Kaip ir apskaičiuojant senatvės pensiją, Lietuvoje nedarbingumo pensijos dydis
apskaičiuojamas ne nuo visų draudžiamųjų pajamų, bet joms taikoma maksimali riba,
tačiau jau apskaičiuotos pensijos dydžiui „grindys" ir „lubos" netaikomos. Šių apribo
jimų neturi tik trys Europos šalys: Lietuva, Suomija ir Slovakija.
Dažniausiai invalidumo/netekto darbingumo pensijos „grindys" ir „lubos" tai
komos analogiškai, kaip ir apskaičiuojant senatvės pensijas. Jei netaikomos „grin
dys", minimalios pajamos dažniausiai užtikrinamos pagal kitas socialinės apsaugos
programas.
Netekto darbingumo išmoka, kaip ir senatvės pensijos, Lietuvoje neturi griežtai

numatyto indeksavimo kriterijaus. Ši praktika taikoma ir Austrijoje, Belgijoje, Estijoje,
Vokietijoje, Graikijoje, Airijoje. Tuo tarpu kitos šalys indeksuoja arba pagal kainų ar
darbo užmokesčio indeksą, arba šių abiejų derinį.

Netekto darbingumo išniokos, jei nepasikeičia negalios aplinkybės, absoliučioje
daugumoje ES šalių mokamos iki pensinio amžiaus, o vėliau mokama senatvės pensija.

5.3.6. Pensijų mokėjimo derinimas su darbo pajamomis
5.3-12 lentelė. Senatvės pensijos derinimas su darbo pajamomis sukakus pensinį amžių

Šaltinis: sudaryta autorių pagal MISSOC, 2010.
+ galimybė visiškai derinti darbą pajamas su senatvės pensija; - nėra galimybės derinti darbo pajamų su senatvės
pensija;
+- galimybė iš dalies derinti darbo pajamas su senatvės pensija;
* galimybė visiškai derinti darbo pajamas su senatvės pensija;
- nėra galimybės derinti darbo pajamų su senatvės pensija; *-galimybė iš dalies derinti darbo pajamas su senatvės
pensija.

Daugumoje šalių leidžiama kartu gauti pensiją ir darbo užmokestį. Tai vadinama
pensijos derinimu su darbo pajamomis. Daugelyje ES šalių nėra taikomi darbo pajamų
derinimo su senatvės pensija apribojimai. Tik Ispanijoje senatvės pensijos negalima

derinti su kitomis pajamomis, tačiau leidžiama derinti išankstinę pensiją su darbo pa
jamomis, jei dirbama nevisą darbo dieną. Išankstinėms pensijoms dažnai taikomos
kitos sąlygos, kurios bus aptartos žemiau.

Dalinis senatvės pensijų derinimas su darbo pajamomis dažniausiai reiškia, jog
pensija gali būti derinama tik iki nustatytos uždarbio ribos, o ją viršijus:
1.pensija mažinama proporcingai viršytam pajamų procentui ar daliai (Belgi
joje, jei nustatyta riba viršyta daugiau nei 15 proc, nutraukiamas pensijos

mokėjimas - Danijoje);
2.mažinama pensijos dalis, viršijanti nustatytą ribą (Graikijoje);
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3.pensijos mokėjimas nutraukiamas (Slovėnijoje);
4.Lietuvoje nustatyta maksimali visiškai derinama su pensijos pajamomis riba

yra labai žema (100 Lt], dėl to galima sakyti, jog pensija pradedama mažinti
praktiškai iš karto gavus papildomų darbo pajamų.
Šalyse, kuriose numatyta išankstinės senatvės pensijos galimybė, jos derinimui
su darbo pajamomis dažniausiai taikomos kitokios sąlygos negu įprastinėms se
natvės pensijoms:

1. galimas derinimas iki nustatyto darbo pajamų lygio, jį viršijus:
a.mažinant pensiją viršijama pajamų suma (Vokietijoje);
b.mažinant pensiją nustatyta dalimi (Liuksemburge);
c.nutraukiamas mokėjimas (Austrijoje, Vengrijoje);

2.galimas derinimas iki nustatyto darbo valandų skaičiaus (Ispanijoje);
3.derinimas negalimas (Čekijoje, Rumunijoje, Jungtinėje Karalystėje, Prancūzi
joje, Graikijoje, Lenkijoje) arba negalimas, kol nebus pasiektas oficialus pen
sinis amžius (Estijoje);
4.Europos šalys netekto darbingumo pensijas derina su darbo pajamomis ki
taip, nei senatvės pensijas, nes pati išmokos skyrimo sąlyga yra siejama su
darbingumo lygiu.
5.3-13 lentelė. Netekto darbingumo/invalidumo išmokų derinimas su darbo pajamomis

Šaltinis: sudaryta autorių pagal MISSOC, 2010.
* galimybė visiškai derinti darbo pajamas su netekto darbingumo pensija,
• nėra galimybės derinti darbo pajamų su netekto darbingumo pensija,
+-galimybė iš dalies derinti darbo pajamas su netekto darbingumo pensija.

Tik nedaugelyje šalių netekto darbingumo/invalidumo išmokos gali būti be apri
bojimų derinamos su darbo pajamomis (Čekijoje, Bulgarijoje, Estijoje, Lietuvoje), nes

dažniausiai galėjimas dirbti savaime reikštų netekto darbingumo lygio peržiūrėjimą.
Airijoje visiškai neleidžiama derinti neįgalumo išmokos su pajamomis, kadangi šioje
šalyje išmokos yra mokamos tik asmenims, kuriems nustatytas visiškas nedarbingu

mas (tai reiškia, kad žmogus visiškai negali dirbti). Kitose šalyse yra taikomi tarpiniai
išmokų ir darbinių pajamų derinimo variantai.

Derinant netekto darbingumo išmokas ir darbo pajamas laikomasi tokių pagrin
dinių principų:
1.

nustatomos darbo pajamų „lubos", kurias viršijus išmokos mažinamos (Aust

rijoje, Danijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Lenkijoje, Jungtinėje Karą-
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lystėįe); nustatomos „lubos" gali būti siejamos su buvusiomis iki negalios pa

jamomis (Prancūzijoje, Vengrijoje, Liuksemburge);
2.skirtingoms neįgalumo išmokų rūšims taikomos skirtingos taisyklės:

a.atskiriamos įmokinės pensijos ir neįmokinės (nacionalinės) išmokos
(Suomijoje negalima derinti su nacionaline pensija ir galima derinti su
įmokine pensija; Italijoje galima derinti su neįgalumo pašalpa, bet nega
lima su pensija);
b.leidžiama darbo pajamas derinti tik su atskiromis tikslinėmis netekto
darbingumo išmokomis (Švedijoje su išmokomis transportui, neįgalaus
vaiko globai ir pan.).

c.skirtingos taisyklės taikomos skirtingą nedarbingumo lygį turinčioms
grupėms (Portugalijoje, Rumunijoje, Slovėnijoje, Švedijoje). Dažniausiai
visiško nedarbingumo pensiją gaunantys asmenys negali turėti papildo

mų pajamų, o kitų grupių - gali iki tam tikro valandų ar pajamų lygio;
3.nedarbingumo lygis koreguojamas priklausomai nuo dirbamo darbo pobū

džio (Belgijoje, Suomijoje, Nyderlanduose). Gali būti reikalaujama pranešti
apie įsidarbinimą specialioms komisijoms, kurios turi pritarti įsidarbinimui
ir gali atitinkamai koreguoti netekto darbingumo lygį.
Taip pat keliami tam tikri reikalavimai netekto darbingumo išmokas derinant su
kitomis išmokomis:

1.leidžiama derinti tik su tam tikromis išmokomis, atsižvelgiant į jų funkciją
arba išmokų schemą (Austrijoje, Belgijoje, Bulgarijoje, Danijoje, Prancūzijo
je, Suomijoje, Vengrijoje, Airijoje, Italijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Liuksembur

ge, Nyderlanduose, Lenkijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Ispanijoje, Švedijoje,
Jungtinėje Karalystėje). Dažniausiai siekiama nedubliuoti tokios pat paskir
ties išniokos. Dažniausiai leidžiama derinti su nelaimingų atsitikimų darbe
ir profesinių ligų kompensacijomis, našlystės išmokomis, kitų schemų iš
mokomis (pvz., kariuomenės); dažniausiai neleidžiama derinti su senatvės

pensijomis;
2.leidžiama derinti, mažinant antrą ir paskesnes išmokas (Bulgarijoje, Čekijoje,

Suomijoje, Vokietijoje, Slovakijoje);
3.leidžiama derinti su kitomis išmokomis iki tam tikrų „lubų" (Prancūzijoje,

Graikijoje), kurios gali būti nustatomos kaip santykis su buvusiomis iki nega
lios pajamomis (Liuksemburge);
4.neleidžiama derinti su kitomis išmokomis (Estijoje).

5.3.7. Pensijų apmokestinimas
Lietuvoje pensijos nėra apmokestinamos pajamų ar kitais mokesčiais, tačiau dau
gelyje Europos šalių senatvės ir netekto darbingumo/invalidumo pensijos apmokesti
namos mokesčiais ir socialinio draudimo įmokomis.
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5.3-14 lentelė. Senatvės ir invalidumo išmokų apmokestinimas draudimo įmokomis ir
mokesčiais

Invalidumo išmokos

Įmokos

+.+... ++++ ++- +- +

.--

Senatvės pensijosMokesčiai +.++ +
Įmokos

+.++++ +

+

+

+.

.

+

+++ +.+++.+.

+.+-..*++.-..,.+#+.+> +

-

i

-

Šaltinis: sudaryta autorių pagal M1SSOC, 2010.
+ - mokamos įmokos/ mokesčiai;
- - įmokos/mokesčiai nemokami;
+- - įmokos/mokesčiai mokami, išskyrus kai kurias išmokų kategorijas arba taikant išimtis.
Apmokestinant išmokas dažniausiai yra taikomos tos pačios apmokestinimo tai
syklės, kaip ir apmokestinant darbo užmokestį. Tačiau Portugalijoje pensijų apmokes
tinimui taikomos skirtingos apmokestinimo „grindys" ir „lubos".
5.3-14 lentelėje pateikti duomenys rodo, kad yra trys pagrindiniai pensijų apmo
kestinimo režimai:
1.dauguma arba visos išmokos yra apmokestinamos ir nuo jų mokamos socia

linio draudimo įmokos (Belgijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Liuksemburge,
Olandijoje, Lenkijoje, Slovėnijoje];
2.dauguma arba visos išmokos nėra apmokestinamos ir nuo jų nemokamos so

cialinio draudimo įmokos (Lietuvoje, Bulgarijoje, Portugalijoje, Slovakijoje);
3.dalis išmokų yra apmokestinamos ir nuo jų mokamos įmokos, o dalis - ne
(mišrus modelis - kitos lentelėje nurodytos šalys].
Pensijų apmokestinimui taikoma labai daug išimčių. Atskirose šalyse taikomos
išimtys pateiktos žemiau:

•Austrijoje iš senatvės pensijos išskaičiuojama tik įmoka ligos draudimui;
•Airijoje apmokestinamos išmokos pirmas 6 savaites per vienerius mokestinius
metus;
•Jungtinėje Karalystėje mažesnės išmokos neapmokestinamos, o didesnės iš
mokos apmokestinamos; senatvės pensijos yra apmokestinamos, tačiau neap

mokestinama dalis, kuri mokama atsižvelgiant į išlaikomų vaikų turėjimą;
•Vokietijoje apmokestinama 50 proc. invalidumo pensijos, palaipsniui iki

2040 m. ši dalis didinama;
•Estijoje nedarbingumo, senatvės pensijos, nelaimingų atsitikimų darbe ir pro
fesinių ligų išmokos neapmokestinamos iki tam tikros ribos;
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S.3-2 pav. Šalių grupės pagal teisės į pensiją analizavimo kriterijų.
•Ispanijoje absoliutaus neįgalumo išmokos neapmokestinamos;

•Lenkijoje iš nedarbingumo išmokų išskaičiuojamos tik sveikatos draudimo
įmokos; iš senatvės pensijos išskaičiuojama tik sveikatos draudimui;
•Slovakijoje iš senatvės pensijos mokamos tik sveikatos draudimo įmokos.

5.3.8. Pensijų administravimas
Atsakomybė už pensijų administravimą dažniausiai suteikiama iš dalies sava
rankiškoms institucijoms ar fondams. Šios institucijos paprastai pavaldžios minis

terijos ar vyriausybės departamentui, bet kitais atžvilgiais yra didžiąja dalimi sa
varankiškos, vadovaujamos darbuotojų, darbdavių ir vyriausybės atstovų trišalės
tarybos. Šalyse, kuriose skirtingoms profesijoms arba samdomiems darbuotojams
ir savarankiškai dirbantiesiems taikomas skirtingas socialinis draudimas, kiekviena
programa paprastai administruoja atskirą instituciją ar fondą. Tik keliais atvejais
išmokų administravimas yra tiesiogiai sutelktas ministerijos ar vyriausybės depar
tamento rankose.

190

is Lietuvoje: kontekstas, raida, rezultatą

3Masterl

5.3.9. Pensijų sistemų klasteriai pagal institucinius rodiklius
Aukščiau aptartos įvairių šalių pensijų schemų charakteristikos duoda galimybę
atlikti tų schemų klasterinę analizę pagal kai kuriuos kriterijus. Pirmasis kriterijus,
kurio pagrindu buvo atliekama analizė, vadinamas „teise j pensiją". Teisė į pensiją api

brėžiama per vyrų ir moterų pensinį amžių bei draudimo stažo reikalavimus vyrams
ir moterims. Taigi, analizuojama šių keturių rodiklių pagrindu.
Lietuvos socialinio draudimo pensijų sistema patenka į vieną klasterį su Latvijos,

Jungtinės Karalystės, Rumunijos ir Švedijos (1 klasteris). Kitą, didesnį klasterį suda
ro Liuksemburgas, Portugalija, Danija, Suomija, Italija, Slovėnija (2 klasteris). Trečią
klasterį sudaro Vokietija ir Graikija, (žr. 5.3-2 pav.). Teisių į pensiją rodiklių reikšmės
pateiktos 5.3-15 lentelėje.
5.3-15 lentelė. Rodiklių vidurkiai klasteriuose
1 klasteris
Vyrų pensinis amžius
Moterų pensinis amžius
Draudimo stažo reikalavimai vyrams
Draudimo stažo reikalavimai moterims

2klastris

63,66
61,16
*

30,5
29,5

•'•••:.•
/v

64,67
63,5
40,08
39,63

65
62,5

;;
-i-

35
35

Lietuva patenka į mažesnio pensinio amžiaus bei draudimo stažo reikalavimų

klasterį. Taigi, galima teigti, kad lyginant su ES šalimis Lietuvoje teisės į pensiją reika
lavimai priklauso neaukštų reikalavimų grupei.

Kitas šalių pensijų schemų klasifikavimo kriterijus - pajamų perskirstymas senat
vės pensijos dėka. Jį sudaro keturi elementai: senatvės pensijos dydį lemiantys veiks
niai, senatvės pensijos indeksavimo metodas, senatvės pensijos derinimas su darbo
užmokesčiu ir senatvės pensijos apmokestinimas pajamų mokesčiu bei socialinio
draudimo įmokomis. Taigi, pagal senatvės pensijos perskirstymo veiksnius susifor
muoja vienas didelis klasteris: Prancūzija, Lenkija, Olandija, Slovėnija, Liuksembur

gas, Belgija (1 klasteris). Į antrą klasterį patenka Čekijos, Vengrijos ir Estijos pensijų
schemos. Dar susiformavo trys maži klasteriai, sudaryti iš dviejų šalių: trečiąjį sudaro

Ispanija ir Jungtinė Karalystė, ketvirtąjį - Graikija ir Airija, penktąjį - Italija ir Portu
galija. (5.3-3 pav.). Pagal šį rodiklį Lietuvos senatvės pensijų sistemą iš dalies galima

laikyti panašią į Slovakijos, tačiau dėl didelio Euklido distancijos atstumo negalima
laikyti, kad šios šalys sudaro vieną bendrą klasterį.
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5.5-3 pav. 5o/fi/ grupės pagal senatvės pensijų schemų perskirstymų lemiančius
institucinius veiksnius.
Enklido atstumas
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5.3-4 pav. Šalių grupės pagal nedarbingumo pensijų schemų perskirstymą lemiančius
institucinius veiksnius.
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Nedarbingumo pensijų schemų analizė atlikta remiantis penkiomis charakte
ristikomis: pensijų dydžio veiksniu, pensijų „grindimis" ir „lubomis", pensijų indek
savimo taisyklėmis, pensijų apmokestinimu, pensijų derinimu su darbo užmokesčiu.
Bandymas analizuoti pagat netekto darbingumo pensijų rodiklius buvo nesėkmingas,

kadangi artimiausi kaimynai Europoje pagal šį rodiklį tebuvo Čekija ir Latvija ir dau
giau klasterių nesusiformavo. Kaip ir senatvės pensijų atveju, Lietuva iš dalies panaši
į Slovakiją, tačiau klasterio nesudaro (5.3-4 pav.].

Galima teigti, kad kalbėti apie pensijų sistemų modelius, remiantis tik instituci
niais bruožais ir neįvertinant jų rezultatų (dydžio, perskirstymo], sudėtinga, tačiau ir

instituciniai kintamieji parodo egzistuojančią pensijų schemų įvairovę.

5.4. Socialinio draudimo pensijų dalinis privatizavimas ir
valstybinės pensijos
1995 m. pensijų reforma Lietuvoje neįtraukė privačių kaupiamųjų pensijų, jų
kūrimas buvo paliktas vėlesniam laikui. Nuo 1994 m. interesų grupės pradėjo spaus

ti Vyriausybę, kad ji kurtų sąlygas privatiems pensijų fondams. Didžiausia Lietuvos
verslo organizacija - Pramonininkų konfederacija - jos prezidento vardu laikraščiuo
se paskelbė keletą straipsnių, kuriuose buvo kritikuojama socialinio draudimo siste

ma ir raginama priimti privačių pensijų fondų įstatymus (Lubys, 1995]. Nuo 1994 m.
pradžios nevyriausybinė organizacija libertalių pažiūrų institutas (Lietuvos laisvosios
rinkos institutas - toliau LLRI] pradėjo propaguoti privačių pensijų fondų steigimą.
Šio instituto darbuotojai žiniasklaidoje taip pat skelbė kritinius socialinio draudimo
sistemos komentarus ir straipsnius, reformos idealu skelbė Čilės pensijų reformą.8
Daugiausia buvo remiamasi Pasaulio banko knygoje ,Averting the 01d Age Crisis" iš
dėstytais argumentais, o ir paties Pasaulio banko ekspertai pradėjo propaguoti priva
čius pensijų fondus.'
Lietuvos demokratinė darbo partija10, kuri 1992-1996 m. turėjo daugumą LR Sei
me, nerodė susidomėjimo privačiomis pensijomis. Socialinės apsaugos ir darbo mi
nisterijos bei Socialinio draudimo fondo vadovybėje dirbo žmonės, kurie jau turėjo
kelerių metų bendradarbiavimo su Vakarų Europos šalių socialinės apsaugos institu
cijų ir Tarptautinės darbo organizacijos, Tarptautinės socialinės apsaugos asociacijos
ekspertais patirtį. Jie neabejojo socialinio draudimo sistemos pranašumais, o priva
čioms pensijų schemoms teikė antraeilį vaidmenį.

Po 1996 m. rinkimų daugumą Parlamente išsikovojo Konservatorių partija (Tėvy
nės Sąjunga]. Galima buvo tikėtis, kad dešinioji partija imsis aprūpinimo privačiomis
pensijomis įstatymų. Juo labiau, kad prieš rinkimus ši partija su Pramonininkų konfede
racija pasirašė abipusio bendradarbiavimo memorandumą, kuriuo įsipareigojo būdama
valdžioje priiminėti sprendimus tik pasitarusi su darbdaviais. 2000 m. Konservatorių

^Pagrindinė privačių pensijų fondų propaguotoja A.Morkūnienė vėliau perėjo į valstybės tarnybą ir buvo atsakinga už pensijų
sistemos privatizavimą.
*1994 m. rudenį Vilniuje jvyko pirmoji Pasaulio banko konferencija papildomų pensijų (Salia socialinio draudimo) tema.
l0Pries 2000 m. rinkimus LDDP susijungė su neįtakinga Lietuvos socialdemokratų partija ir perėmė jos pavadinimą.
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Vyriausybė patvirtino Pensijų reformos koncepciją, numatančią įvesti privalomąjį kau
pimą privačiuose pensijų fonduose (Žin., 2000, Nr. 36-998).

Taigi, pirmąjį Nepriklausomybės dešimtmetį, kurio antroje pusėje prasidėjo dis
kusijos dėl privačių pensijų, kapitalo interesų grupės ir politinė dešinė siekė gyventojų
apsirūpinimo pensijomis perdavimo rinkai. Politinė kairė bent iki 2000 m. tam arba
priešinosi, arba bent jau buvo abejinga. Kitos interesų grupės - profsąjungos ir pensi
ninkų organizacijos tuo klausimu nuomonės nereiškė. Tuo tarpu socialinės apsaugos
biurokratija, kaip jai ir derėtų, labiau pasikliovė socialinio draudimo sistema.

Kokie konkretūs klausimai buvo keliami planuojant pensijų privatizavimą? Mi
nėtoje Pensijų reformos koncepcijoje buvo nurodyti labai platūs ir patrauklūs pensijų
sistemos reformos tikslai:

•pakeisti pensijų sistemą taip, kad sulaukę pensinio amžiaus žmonės gautų di
desnes pajamas nei iki šiol, tačiau perskirstymas būtų ne padidintas, bet su
mažintas;
•finansiškai subalansuoti socialinio draudimo pensijų sistemą taip, kad ji arti
miausiais metais galėtų veikti be finansinio deficito;

•paskatinti taupymą šalyje bei sumažinti mokesčių vengimą.
Pagrindinis reformos uždavinys - nedidinant pensijų draudimui skirto įmokų
tarifo įvesti privalomąjį kaupiamąjį pensijų draudimą, valdomą privačių pensijų
fondų (Žin., 2000, Nr. 36-998). 2000 m. spalio 25 d. Vyriausybė patvirtino Pensijų

sistemos reformos Baltąją knygą. Joje didelis dėmesys skirtas esamos pensijų siste
mos problemų analizei. Išvardytos keturios pagrindinės priežastys, dėl kurių būtina
pensijų reforma:
1.Mažėjanti sistemos aprėptis (ilgainiui nemaža dalis pensinio amžiaus Lietu

vos gyventojų neturės teisės į kokią nors valstybės teikiamą pensiją). Socia
linio draudimo sistema iš esmės apima tik dirbančius pagal darbo sutartis
asmenis, o dauguma savarankiškai dirbančiųjų vengia mokėti socialinio drau
dimo įmokas.
2.Mažos pensijos ir todėl menkos paskatos dalyvauti socialinio draudimo sis
temoje. Vidutinis pajamų pakeitimo pensija koeficientas yra tik 40 proc. Sis
temoje gana didelis perskirstymas, todėl gaunantiems didelius uždarbius pa
keitimo koeficientas yra dar mažesnis. Du pagrindiniai pensijų sistemos tiks
lai - apsaugoti senus žmones nuo skurdo ir atkurti asmens pajamas senatvėje

yra sujungti ne tik vienoje socialinio draudimo pensijų sistemoje, bet ir vieno
je pensijos formulėje.
3.Pensijų finansavimo sunkumai. Einamojo mokėjimo pensijų sistemos finan
sinis stabilumas iš esmės priklauso nuo mokančiųjų įmokas ir gaunančiųjų
išmokas santykio. Vien dėl demografinių priežasčių šis santykis nuolat blo
gėja. Prie šio santykio mažėjimo prisideda ir politiniais motyvais didinamos

išmokos, neatsižvelgiant į įmokų mokėtojų skaičių.
4.Demografinis spaudimas pensijų sistemai. Lietuvos visuomenė senėja. Nuo

1990 m. mažėja gimstamumas, vidutinė gyvenimo trukmė šiek tiek ilgėja.
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Nors finansinis esamos sistemos nesubalansuotumas buvo pateikiamas kaip ar
gumentas už būtinumą privatizuoti socialinio draudimo pensijas, tačiau pačioje Bal
tojoje pensijų reformos knygoje pateiktos finansinės prognozės nebuvo niūrios. ]os
rodė, kad net ir blogiausiu atveju pensijų sistemos deficitas sudarytų tik 0,5 proc.
nuo BVP, o dėl laikino demografinių veiksnių pagerėjimo, esamos pensijų sistemos

balansas greitai taps teigiamas ir tik nuo 2030 m. vėl prasidėtų deficitas, jeigu nebūtų
sparčiau ilginamas pensinis amžius.11 Jeigu pensinis amžius būtų vėlinamas po šešis
mėnesius abiem lytims iki pasieks 65 m., tuomet po kelerių metų įveiktas deficitas

nebegrįžtų iki pat 2050 m. [Baltoji pensijų reformos knyga, 2000}. Akivaizdu, kad pa
grindinis motyvas buvo ideologinis - reformos iniciatoriai labiau pasitikėjo privačiais
pensijų fondais, negu socialiniu draudimu.

Po 2000-ųjų rudenį įvykusių rinkimų buvo suformuota naujoji koalicinė Libera
lų ir Socialliberalų vyriausybė. Ji įsipareigojo parengti ir įgyvendinti pensijų reformą.
2001 m. sausio 14 d. naujoji Vyriausybė patvirtino savą Pensijų reformos koncepci
ją. Įoje teigiama, kad pagrindinis pensijų reformos tikslas yra „pakeisti pensijų siste
mą taip, kad sulaukę pensinio amžiaus žmonės galėtų gauti didesnes pajamas nei iki
šiol, tuo pačiu užtikrinant, kad perskirstymas būtų ne padidintas, bet sumažintas; ir
užtikrinti ilgalaikį visus gyventojus apimsiančios sistemos stabilumą."12 Taigi, atviru
tekstu išreiškiamas noras sumažinti perskirstymą ir tikimasi, kad pensijos padidės, o
socialinis draudimas išvengs biudžeto deficito.
2001 m. gegužės pab. Vyriausybės pensijų reformos siūlymas bei Pensijų siste
mos reformos įstatymo projektas buvo pateiktas Seimui. Jame pagrindiniu komitetu
buvo paskirtas Socialinių reikalų komitetas, o antruoju - Finansų ir biudžeto reikalų
komitetas. Pastarasis įstatymo projektą palaikė. Socialinių reikalų komitete po karštų
debatų projektui buvo nepritarta.13

2001 m. liepą Vyriausybę suformavo naujoji Socialdemokratų ir Socialliberalų
partijų koalicija. Kol socialdemokratai buvo opozicijoje, bent dalis jų atvirai kritikavo
socialinio draudimo pensijų privatizavimo planus. Vis tiktai Socialdemokratų ir Social

liberalų koalicinė Vyriausybė pritarė Pensijų sistemos reformos įstatymo projekto
nuostatoms ir 2002 m. gruodžio 3 d. Seimas priėmė Pensijų reformos įstatymą, kuris
įsigaliojo nuo 2003 m. sausio 1 d. Įstatymo paskirtis - nustatyti valstybinio socialinio
draudimo įmokos dalies kaupimo, užtikrinančio Lietuvos Respublikos gyventojų pa
pildomas pajamas senatvėje, teisinį pagrindą bei pagrindinius principus. Šis įstatymas
reglamentuoja dalyvavimą kaupiant pensijas, pensijų įmokas, kaupiamosios pensijos
išmokas, valstybinio socialinio draudimo ir kaupiamųjų pensijų išmokų santykį, pen
sijų kaupimo sistemos administravimą ir priežiūrą, pensijų kaupimo bendrovių veik-

ILPrognozės atlikimo metu vyrų pensinis amžius buvo vėlinamas iki 62,5 m. kasmet pridedant po du mėn^sius, o moter^ ^ iki
60 m., kasmet pridedant po keturis mėnesius.
u|au pasirodė, kad deficito nebėra dar net nepradėjus reformos. Taigi deficitas buvo laikinas, bet juo grindžiama ilgalaikė, j
šimtmetį orientuota reforma. Socialinės apsaugos pensijų schemos deficitas buvo vienu iš pagrindinių argumentų už I pakopos
antro lygmens įdiegimą.
1JPlaČiau diskusijos dėl pensijų privatizavimo aprašytos Lazutka, R. Pension Reform in Lithuania. //Fultz.,E. {ed.} Pension Reforms in the Baltic States. Budapest. International Labour Office. 2006. P. 267-350.
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los saugumo užtikrinimo priemones, valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto
lėšų trūkumo finansavimą (Žin., 2002, Nr. 123-5511).

Po Pensijų reformos įstatymo buvo priimti kiti teisės aktai, Lietuvoje įtvirtinę daugia
pakopę pensijų sistemą. 2003 m. liepos mėn. priimtas Pensijų kaupimo įstatymas, kuris

nustato valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo ir pensijų išmokų mokė
jimo organizavimo sąlygas bei tvarką Lietuvoje. Šis įstatymas reglamentuoja dalyvavimą
kaupiant pensijas, bendrąsias pensijų kaupimo bendrovių veiklos nuostatas, valdymo
įmonių pensijų kaupimo veiklos ypatumus, draudimo įmonių pensijų kaupimo veiklos

ypatumus, pensijų išmokas, valstybinę priežiūrą ir atsakomybę už įstatymo pažeidimus
(Žin., 2003, Nr. 75-3472). 2003 m. liepos mėn. taip pat priimtas Papildomo savanoriško
pensijų kaupimo įstatymas, kuris reglamentuoja papildomo savanoriško pensijų kaupimo
organizavimo sąlygas ir tvarką valdymo įmonės valdomuose pensijų fonduose. Šis įsta

tymas nustato pensijų fondo valdymo įmonės licencijavimą ir veiklą, pensijų fondą ir jo
dalyvius, depozitoriumą, investavimo taisykles, informacijos atskleidimą, valdymo įmonių

ir depozitoriumų veiklos valstybinę priežiūrą (Žin., 2003, Nr. 75-3473).
Lietuvoje, skirtingai nei kitose pokomunistinėse šalyse, įstatymu nebuvo numa
tytas privalomas dalyvavimas kaupiamojoje pensijų sistemos pakopoje. Bet kurio am
žiaus asmenims, apdraustiems visai socialinio draudimo pensijai, leista savanoriškai
pasirinkti - dalyvauti pensijų reformoje, ar ne, t. y. likti tik socialinio draudimo siste
moje. Tačiau jau pasirašius pensijų kaupimo sutartį, pasitraukti iš privačios pensijų
schemos nebuvo leista. Kadangi savarankiškai dirbantieji draudžiami tik pagrindinei
pensijos daliai, jiems reformoje dalyvauti neleista. Numatyta pirmaisiais reformos

metais (2004) leisti į privačias pensijų schemas mokėti 2,5 proc. nuo apdraustųjų al
gos. Vėliau šis tarifas būtų didinamas kasmet po vieną procentinį punktą iki 5,5 proc.
2007 metais. Dalyvaujantiems I pensijų pakopos antrame lygyje numatyta sumažinti

papildomą socialinio draudimo pensijos dalį proporcingai tiek, kiek sumažėja įmokos
socialinio draudimo pensijoms, dėl dalies įmokos pervedimo į privatų pensijų fondą.
Privalomojo dalyvavimo privačiuose pensijų fonduose atsisakymas paviršutiniškai
atrodė geras kompromisas, kuris diskutuojančioms pusėms leido baigti diskusijas, nepa

sirodant pralaimėjusiais. Pensijų privatizavimo priešininkai galėjo pasakyti, kad galutinio
sprendimo teisę jie paliko patiems gyventojams (rinkėjams). Tuo tarpu pensijų privatiza

vimo šalininkai, būdami laisvos rinkos propaguotojai, galėjo atsikratyti kritikos dėl kiši
mosi į asmenų privačius sprendimus, t. y. privalomo reikalavimo kaupti lėšas savai pensi

jai. Pagal jų logiką patys gyventojai turėtų suprasti privačios pensijų sistemos pranašumus
ir patys palikti socialinio draudimo sistemą tuo mastu, kiek tai leis naujasis įstatymas.
Nepaisant to, pradiniu laikotarpiu libertarų pusė kritikavo Parlamentą dėl neryž

tingumo, dėl atsisakymo nustatyti privalomą dalyvavimą pensijų reformoje (Stepona
vičienė, 2003). Reformos pradžios rezultatai parodė, kad ir savanoriškas dalyvavimas

užtikrino didelį pensijų reformos dalyvių skaičių. Per pirmuosius pensijų reformos
metus iki 2003 m. lapkričio pab. 38,3 proc. apdraustųjų visai socialinio draudimo pen
sijai nusprendė dalyvauti privačiuose pensijų fonduose.14

^Čia ir žemiau privačių schemų dalyvių skaičius lyginamas su apdraustųjų visai pensijai skaičiumi, nes tik jie gali dalyvauti
pensijų reformoje. Vyriausybė dalyvių skaičių skelbia lygindama jj su visais dirbančiaisiais, todėl jis lygus 36,6 proc.
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Tiek bendram pensijų dalyvių skaičiui, tiek jų struktūrai be aukščiau minėto ne
pasitikėjimo socialiniu draudimu įtaką darė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
informacinė kampanija bei pačių pensijų fondų valdytojų reklaminė kampanija. Socia
linės apsaugos ir darbo ministerijoje atsakinga už pensijų reformą jau dirbo pagrindi
nė socialinio draudimo pensijų sistemos kritikė iš Lietuvos laisvosios rinkos instituto
ir ministerija jau ryžtingai propagavo privačių pensijų pranašumus15.
Prognozuojama, kad dalinis neigiamas pensijų privatizavimo poveikis socialinio
draudimo pensijų biudžetui pirmuosius tris dešimtmečius bus po 0,8-1,0 proc. nuo
BVP kasmet.16 Tik paskutinį prognozuojamo laikotarpio dešimtmetį neigiamas povei
kis gali sumažėti iki 0,6 proc. nuo BVP. Teigiamas finansinis poveikis (sumažėjusios

išlaidos dėl mažesnės socialinio draudimo pensijos privačios pensijų schemos daly
viams mokėjimo) socialinio draudimo pensijų biudžetui, prasidės tik po 15-20 m. nuo
reformos pradžios ir ilgą laiką bus nežymus. Tik apie 40-45 reformos metus jis beveik
kompensuos neigiamą reformos poveikį, t. y. išlaidų socialinio draudimo pensijoms
sumažėjimas susilygins su Socialinio draudimo fondo biudžeto pajamų sumažėjimu.
Kaip buvo minėta, „Pensijų reformos baltoji knyga" kaip vieną iš pagrindinių esa
mos pensijų sistemos problemų iškėlė jos finansavimo sunkumus, o „Pensijų reformos

koncepcija" suformulavo jos ilgalaikio gyvybingumo užtikrinimo tikslą. Toks siekis re
formos planavimo metu (1999-2002 m.) buvo labai patrauklus, nes tuo laikotarpiu
socialinio draudimo fondo biudžetas buvo deficitinis. Reformos įgyvendinimo pradžia
sutapo su ekonominės raidos šuoliu 2003 m. Socialinio draudimo fondo biudžetas

tapo perteklinis. Tačiau žvelgiant į naują pensijų sistemą iš ilgalaikės perspektyvos,
finansinis jos stabilumas lieka problemiškas. Socialiniam draudimui ilgam lieka visi

dabartiniai finansiniai įsipareigojimai, o įplaukos iš įmokų sumažėja dėl dalies jų per
vedimo į privačius pensijų fondus. Tiesa, nėra numatyta įsipareigojimų dėl privačios
pensijos dydžio. Tuo tarpu dalyvaujantiems reformoje socialinio draudimo pensijos
bus sumažintos. Tuo požiūriu valstybės įsipareigojimai būsimiems pensininkams su

mažėja privatizuota pensijos dalimi. Tačiau ta pačia dalimi sumažėja ir būsimų pensi
ninkų socialinės apsaugos apimtis17. Pensijų sistemos ateityje finansinis subalansuo
tumas padidinamas nebent socialinio saugumo sąskaita.
Apibendrinant galima teigti, kad socialinio draudimo pensijų privatizavimas buvo
inicijuotas verslo interesų grupių ir laisvosios rinkos ortodoksų, palaikomas Pasaulio
banko ir politinės dešinės. Vėliau socialinės apsaugos valdininkai ir net socialdemo
kratų partija perėjo į privatizavimo šalininkų pusę. Pensininkų organizacijos ir pro
fesinės sąjungos buvo nuošalyje. Socialinio draudimo pensijų daliniu privatizavimu
apsiribojusi reforma, žinoma, neišsprendė reformai keltų tikslų - padidinti apdraus

tųjų skaičių, įveikti socialinio draudimo fondo deficitą. Deficitas buvo įveiktas spar
taus ekonomikos augimo ir nedarbo mažėjimo dėka. Tuo tarpu su postindustrializmu

15Katherina Miiller parodė, kad socialinės apsaugos ministerijos paprastai priešinasi pensijų privatizavimui.
'^Plačiau apie pensijų reformos pasekmių prognozę žr. Lazutka, R. Pension Reform in Lithuania. //Fultz.,E. (ed.) Pension Reforms
in the Baltic States. Budapest. International Labour Office. 2006. P. 267-350.
"2003 m. kovo mėn. „Eurostat" pranešė, kad kai kurios būsimųjų ES Salių pensijų schemos, kuriose vyriausybė niekaip negaran
tuoja išmokų rizikos daugumai dalyvių, negali būti laikoma socialinės apsaugos programa.
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siejamų netipinių užimtumo formų, savarankiško darbo plitimo reforma nepalietė - į
privačius pensijų fondus pereiti leista tik samdomąjį darbą dirbantiems asmenims.

2006 m. liepos mėn. priimtas ir Profesinių pensijų kaupimo {statymas, kuris regla
mentuoja profesinių pensijų kaupimo organizavimo sąlygas ir tvarką Lietuvos Respu
blikoje. Šis įstatymas apibrėžia pensijų asociacijos veiklos nuostatas, pensijų asocia

cijų valdymą, pensijų fondų veiklą, narystę pensijų asociacijoje ir dalyvavimą pensijų
fonde, pensijų turto valdymą ir saugojimą, gyvybės draudimo įmonių profesinių pen
sijų kaupimo veiklos ypatumus, apibrėžtų išmokų pensijų fondų valdymo ypatumus,
investavimo taisykles, informacijos atskleidimą, pensijų asociacijų veiklos priežiūrą
bei tarpvalstybinę veiklą ir bendradarbiavimą [Žin., 2006, Nr. 82-3248). Nepaisant to,

kad yra priimtas Profesinių pensijų kaupimo įstatymas, Lietuvoje profesinių pensijų
schemos kol kas realiai dar neveikia.
5.4-1 lentelė. Dalyvavimo pirmosios pakopos antro lygio PF dinamika 2004-2009 m.

Motai

Apdraustųjų VSDF skaitos,
tūkst. asm.1

Galiojančių pensijų kaupimo
sutarčių skaiilus

2004

11765

Tūkst
asmenų"
492,0

2005

1242,5
1264,2

690,2
780,4

2006
2007

1273,2

2008

1347,0

2009

1338,6

880,9
:

957,3
997,5

•;

kuriuos priskaičiuotos pensijų
įmokos

Proc. nuo
apdraustųjų
41,8

Tūkst.
asmenų*"
442,7

Proc. nuo
apdraustųjų
37,6

55,5
62,2

557,3
685,5

44,9
54,7

69,2
71,1

784,6
879,6

61,6
65,3

74,5

955,4

71,4

Šaltinis: 'Statistinė informacija apie pensijų kaupimo dalyvius, SADM.
** Autorių užsakymu Vertybinių popierių komisijos (toliau - VPK) pateikti duomenys;
*** Autorių užsakymu SoDrospateikti duomenys.
Apibendrinant galima teigti, kad Lietuvoje po 1990 m. sukurtos visų pensijų pa
kopų teisinės prielaidos. Tačiau realiai pagrindine apsaugos senatvėje schema yra

VSDF pensijos. Dėl šalies istorinės raidos specifikos yra VSDF pensijas dubliuojanti
valstybinių pensijų sistema, kuri finansuojama valstybės biudžeto lėšomis, [oje pa
grindinės yra pensijos nukentėjusiems asmenims. Privačių pensijų sektorius pradėtas
kurti nuo pirmosios pakopos antro lygio pensijų schemos, kuri finansuojama VSDF
įmokų dalimi. Taip pat veikia privačių trečiosios pakopos pensijų schema, o antrosios

pakopos (profesinių^ pensijų schema kol kas neįgyvendinta, nors reikiamas teisinis
reguliavimas sukurtas.
Priėmus aukščiau minėtus įstatymus, Lietuvoje sukurta nauja pensijų schema,

per kelis metus tapusi antrąja schema pagal dalyvių skaičių po VSDF pensijų schemos.
Turint galvoje, kad iki jos jau veikė VSDF pensijų schema, privati kaupiamoji schema
dažnai pavadinama antrąja pensijų pakopa. Tačiau pagal savo požymius ši schema ati
tinka pirmosios pakopos antrą lygmenį, t. y. kaupiamoji, privačių finansų institucijų
administruojama, savanoriškos individualios narystės, fiksuotų įmokų schema. Jos
ypatybė, kad yra finansuojama ne tiesioginėmis dalyvių įmokomis, bet pervedimais iš
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VSDF (žr. 4.3-1 pav.]. Kaip pavaizduota 4.3-1 pav., antroji pakopa yra profesinių pen
sijų schema, turinti kai kuriuos kitus požymius, iš kurių pagrindinis yra kolektyvinis
dalyvavimas.

Taigi, dalies VSDF įmokų kaupimu senatvės pensijai pensijų fonduose (toliau PF) buvo pradėta kurti pagrindinė privati pensijų schema. Jos plėtra pateikta 5.41 lentelėje.

Galiojančių pensijų kaupimo sutarčių skaičius ir vidutinis PF dalyvių skaičius, už
kuriuos buvo priskaičiuojamos įmokos, nuolat didėjo 2004-2009 m. laikotarpiu, tuo

tarpu apdraustųjų skaičius 2009 m. dėl padidėjusio nedarbo kiek sumažėjo. Analizuo
dami, kokia dalis apdraustųjų dalyvauja kaupiant pirmosios pensijų pakopos antro
lygio pensiją matome, kad 2004-2009 m. laikotarpiu ši dalis padidėjo nuo 41,8 proc.
fondų veiklos pradžioje iki 74,5 proc. 2009 m. Realaus dalyvavimo rodiklis, atsižvel

giant į dalyvių skaičių, už kuriuos atitinkamais metais buvo priskaičiuotos pensijų
įmokos, yra kiek žemesnis - 37,6 proc. 2004 m. ir 71,4 proc. 2009 m. Taigi iki 2009 m.
buvo pasiektas didelis dalyvavimo pirmosios pakopos antro lygio PF mastas, t. y. apie
70 proc. visų apdraustųjų. Taigi naujosios pensijų schemos populiarumas labai didelis.
5.4-2 lentelė. Vidutiniškai per metus vienam dalyviui priskaičiuojamos lėšos 2004-2009 m.
Metai

VSDF priskaičiuotos {mokos j PF
ikimetųpab.(mln.U)

Vidutinis PF dalyvių skaičius, ui
kuriuos priskaičiuotos pensijų
įmokos (tūkst asm.)

;;,;

173,17
•}.••:• 308,39 :^ • •";>

442,7
j: ;^ 557,3 <: <:,[• ••

•i

531.12
:^^/. 851,64

2004'

2005
2006

2007
2008

2009

^^ . -":••

685,5
*i '^^ ' vj:,•'•':": 784,6 '; .;,:-•

Vidutiniikai vienam dalyviui
priskaičiuojama suma iki melų
pab.(Lt)~-

';V

;•• •••'.?--'.

391,2
553,4

:Cy? "IV

774,8
1085,4 ;f;v:;*

1209,7
1064,07
879.6
- 433.82 • '*•:• ^.^, .:* -,3 955.4 ^'. .^'V V- :f^.- . 454,1 :-^> -k!

* PF pradėjo savo veiklą 2004 m. viduryje.
Šaltinis: SoDros pateikti duomenys. "Autorių skaičiavimai.
Remiantis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateikiama informacija,
kaupiant pirmosios pakopos antro lygio pensijas daugiausiai dalyvauja jaunų asme
nų (iki 34 m.), o mažiausiai - vyresnio amžiaus asmenų (per 55 m.). Visų amžiaus
grupių vyrų dalyvavo kiek daugiau nei moterų, išskyrus 45-55 m. amžiaus grupę, ku
rioje moterų dalyvavimo procentas buvo didesnis 2005-2008 m. laikotarpiu. 2005-

2009 m. laikotarpiu ypač sparčiai didėjo pirmosios pakopos antro lygio pensijas
kaupiančių jaunų moterų iki 25 m. dalis nuo apdraustųjų šioje kategorijoje (pokytis
34,2 procentiniai punktai), o lėčiausiai augo (pokytis 16,1 procentinis punktas) vy
resnio amžiaus vyrų (per 55 m.) dalyvavimas. Jau pirmaisiais PF veiklos metais dau
giau nei pusė visų amžiaus kategorijos iki 44 m. apdraustųjų įsitraukė į pirmosios

pakopos antro lygio pensijų kaupimą. Panašių rodiklių amžiaus 45-54 m. grupėje
buvo pasiekta tik 3-6 fondų veiklos metais, o vyresnio amžiaus asmenų dalyvavimo
lygis visą laikotarpį buvo žemas ir daugiausia siekė 21,9 proc. vyrų 2009 m.
PF dalyviai dažniausiai renkasi vidutinio rizikingumo investicines strategijas. Di

džioji dalis dalyvių 2010 m. I ketv. buvo pasirinkę vidutinės akcijų dalies PF (55 proc.)
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arba mažos akcijų dalies PF (25 proc), tuo tarpu akcijų ir konservatyviuose PF dalyva
vo atitinkamai 8 proc. ir 12 proc. visų kaupiančių pensijas dalyvių.

PF dalyvių ateičiai didžioji sukaupiamos sumos dalis priklauso nuo jiems priskai
čiuotų ir į PF pervedamų lėšų sumos. Žemiau pateikiami duomenys, atspindintys vidu
tiniškai per metus vienam dalyviui priskaičiuojamas lėšas 2004-2009 m. (5.4-2 lentelė).
5.4-2 lentelėje matome, jog 2004-2009 m. vidutiniškai per metus vienam dalyviui

priskaičiuojamų lėšų suma nuolat didėjo iki 2008 m. Tai lėmė tiek augantis darbo už
mokestis, tiek ir nuo 2,5 proc. iki 5,5 proc. padidėjusi valstybinio socialinio draudimo

įmokų dalis, skiriama įmokoms į PF. 2009 m. vidutiniškai vienam dalyviui priskaičiuo
jama suma per metus sumažėjo daugiau nei 2,5 karto. Toks vidutiniškai priskaičiuoja
mų lėšų sumažėjimas buvo nulemtas tiek žymiai sumažėjusios valstybinio socialinio
draudimo įmokų dalies, skiriamos įmokoms į PF, kuri nuo 2009 m. pradžios iki liepos
mėn. buvo sumažinta iki 3 proc, o vėliau - iki 2 proc, tiek ir sumažėjusio dalyvių dar
bo užmokesčio.

Šiuo metu yra jau išėjusių į pensiją arba mirusių PF dalyvių, kuriems arba kurių
šeimoms buvo išmokėtos išmokos iš pirmosios pakopos antro lygio PF (5.4-3 lentelė).

5.4-3 lentelė. Išėjusių j pensiją ir mirusių dalyvių skaičius bei išmokos iš pensijų fondų
l^ikotarpis

2004

Bėjusių ipensilą
dalyvių skaičius
metų pab.

Mirusių dalyvių
skaičius metų
pab.

3

28

I

2005

200S

•/ ;

18.8 :

;:

284
142.0
so - ^ '444 ' J" '•• 564.5
269

678

2008

814

943 Ą

Išviso

lšviso(tūkst.Lt)

30

2007
2009
2010 m. 1 pusm.

Išniokos

-

1.688
1.164
4.048

i

1.099
819

.į

4.293

Vidutiniškai
Proc. nuo visų PF
vienam dalyviui
grynųjų aktyvų
vertės*
tenkanti suma (Lt*)
649,48 ..:
0,01 -.
452,30
-'~ 1077,24

1 970.4
4843.5

'

2080,67
2756,67

12 143.0
: 7088.4

i:

4357,00
3574,62

26 770.6

0,03
0,06

•
•

0,12
0^2
0,37
0,20

3209.52

Šaltinis: VPKpateikti duomenys, * autorių skaičiavimai.

Išėjusių į pensiją ir mirusių dalyvių dalis yra labai maža. Kol kas nėra reikšmin
ga ir bendra kasmetinių išmokų PF dalyviams suma, palyginus su bendra valdomų
grynųjų aktyvų verte. Kaip rodo 5.4-3 lentelėje pateikti duomenys, visos išmokos į
pensiją išėjusiems ir mirusiems PF dalyviams 2004-2010 m. laikotarpiu sudarė nuo
0,01 proc. iki 0,37 proc. visų grynųjų aktyvų vertės. Kalbant apie vidutinių išmokų

dydį vienam dalyviui, galima pastebėti, jog jos didėjo 2004-2009 m. laikotarpiu ir su
mažėjo 2010 m. I pusm.
2010 m. I ketv. Lietuvoje veikė 9 pirmosios pakopos antro lygio pensijų kaupimo

bendrovės, dvi iš kurių - gyvybės draudimo įmonės. Devynios pensijų kaupimo ben
drovės valdė 29 pirmosios pakopos antro lygio pensijų fondus. Tarp šiuo metu vei

kiančių PF valdymo bendrovių pagal grynųjų aktyvų vertę pirmauja UAB „Svvedbank
investicijų valdymas", kurios grynųjų aktyvų vertė 2010 m. I pusm. siekė 1353,9 mln.

Lt (38,6 proc. visų bendrovių grynųjų aktyvų vertės). Stambią rinkos dalį (30,5 proc.)

raida, rezultatai

užima UAB „SEB investicijų draudimas" (grynųjų aktyvų vertė 1069,8 mln. Lt).
UAGDPB „AVIVĄ Lietuva" ir UAB „DnB NORD investicijų draudimas" užima atitinka
mai apie 13 proc. ir 7,3 proc. rinkos. Kitų PF valdymo bendrovių rinkos dalis siekia
iki 4 proc. nuo visų bendrovių valdomų grynųjų aktyvų vertės. Rinkos pasiskirstymas

pagal PF dalyvių skaičių yra analogiškas pasiskirstymui pagal grynųjų aktyvų vertę.
2004-2010 m. laikotarpiu didžiąją rinkos dalį pagal grynųjų aktyvų vertę užėmė
vidutinės akcijų dalies pirmosios pakopos antro lygio PF (51,7 proc). Mažos akcijų
dalies ir konservatyvūs PF pagal jų valdomų grynųjų aktyvų vertę 2010 m. 1 pusm.
kartu užėmė apie 41,7 proc. rinkos. Akcijų PF pagal grynųjų aktyvų vertę užima tik ne
žymią rinkos dalį, kuri 2004-2010 m. siekė tik 2,9-6,5 proc. Taip pat galima pastebėti,

kad pastaraisiais 2009-2010 m. nežymiai auga rizikingesnių (akcijų ir vidutinės akcijų
dalies) PF dalis rinkoje pagal grynųjų aktyvų vertę, tuo tarpu mažiau rizikingų (mažos
akcijų dalies ir konservatyvių) PF dalis rinkoje mažėja (VPK pateikti duomenys).
Didžiąją PF portfelių dalį sudaro užsienio šalių vertybiniai popieriai. Pastebima
investicijų į užsienio šalių akcijas ir KIS (kolektyvinio investavimo subjektų) vienetus
didėjimo tendencija nuo fondų veiklos pradžios iki 2008 m. vidurio. Užsienio skolos
vertybinių popierių dalis buvo ypač didelė PF veiklos pradžioje ir palaipsniui mažė
jo, augant investicijoms į užsienio akcijas ir KIS vienetus. Investicijos į Lietuvos sko

los vertybinius popierius mažėjo nuo PF veiklos pradžios, 2007 m. išliko stabilios,
o 2008 m., ypač per paskutinį metų ketvirtį, dėl išaugusių investicijų į Lietuvos WP
(vyriausybės vertybinius popierius) Lietuvos skolos VP dalis bendrame PF portfelyje
išaugo. Nuo 2007 m. palaipsniui augo lėšų, laikomų bankų indėliuose ir grynaisiais
pinigais atsiskaitomojoje sąskaitoje, dalis. 2008 m. dėl pasaulinės finansų krizės smu

kus finansų rinkoms mažėjo PF investicijų į Lietuvos ir užsienio šalių akcijas bei KIS
vienetus dalis, taip pat mažėjo investicijų į užsienio Šalių skolos vertybinius popierius

dalis (VPK pateikti duomenys).
Apibendrinant galima teigti, kad privačių pensijų sektorius Lietuvoje išsiplėtė
gana sparčiai, nors dalyvavimas jame nėra privalomas. Spartą lėmė tai, kad valstybė

finansuoja klientų dalyvavimą VSDF lėšomis. I sparčiai augančią paklausą privačioms
pensijoms atsiliepė finansų rinkos institucijos. Rinkoje veikia net devynios pensijų
fondus valdančios institucijos, tačiau apie 80 proc. pensijų turto koncentruojasi trijo
se iš jų. Dėl neilgos šios pensijų schemos istorijos, jos išmokomis pasinaudojusių skai
čiaus kol kas nepakanka kompleksiniam veiklos rezultatų vertinimui pensijų schemų
tikslų požiūriu. Tačiau dalinis vertinimas bus pateiktas.

Privačių pensijų fondų veiklos rezultatų vertinimas
apsaugos senatvėje požiūriu
Pagrindinė privačių pensijų schema dėl mažo trečiosios pakopos pensijų fondų
dalyvių skaičiaus yra pirmosios pakopos antras lygis, finansuojamas VSDF lėšomis.
Nors, kaip minėta 4.1 skyriuje, šios schemos istorija neilga ir gavusiųjų išmokas skai
čius labai menkas, tačiau jau bandoma vertinti jos veiklos rezultatus. Oficialus pensijų
fondų veiklos vertinimas atliekamas, lyginant iš VSDF pervestų lėšų ir jų aktyvų vertę.
Remiantis VPK ir SoDros pateiktais duomenimis, pensijų fondai per ketverius pirmuo-
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sius veiklos metus pasiekė teigiamą 3,5 proc. balansą. Tačiau per 2008 m. finansų rin

kose siautusią krizę didžioji dalis PF įsigytų finansinių priemonių nuvertėjo, ir bend
ras rezultatas nuo fondų veikimo pradžios buvo neigiamas (-16,3 proc). Iki 2010 m.

pradžios šį nuosmukį pavyko kompensuoti ir pasiekti teigiamą rezultatą (VPK duome
nimis, 2 proc. grynųjų aktyvų padidėjimo, palyginti su pervestomis į pensijų fondus
lėšomis nuo jų veikimo pradžios).
5.4-4 lentelė. Dalyvavimo PF naudos iš kaštų palyginimas (apskaičiuota taikant oficialią

SADM skaičiuoklę)
Daryvnimo PF truk™ (metais)

Vyrai

S
1. SoOros p^osJĮOS dalis nskaupont pens^os

(Lt)
19

2. SoDros pensijos dalis kaupiant pensij ą (Lt)
3. PPF sukaupta suma (Lt)
4. Anuitetas (Lt)
5. Išviso (2*4) (U

::

•092
31

*

'

Išmokų skirtumas kaupiant ir nekaupiant (5-1)

(Lt)
Išmokų padidėjimas/sumažėjimas kaupiant Ir
nekaupiant (proc.)

'

2. SoOros pensijos dafc kaupiant pens|ą (U)
3. PPF sukaupta suma (Lt)
4. Anuitetas (Lt)
;*'.' ;•'•

v*

S^

Išmokų padidėjimas/sumažėjimas kaupiant ir
nekaupiant (proc.)

91

183

274

366

75

112
^ : 36555 •.';

48739

37
•••- 12185 ^

63
v 100

24370
127

201

191
•;'•' 304

29

8,7

9,9

9.8

10,6

Dalyvavimo PF trukmė (metais)
f: 10
,,
, .20
91

183

i y > S '•'":•
6092

5. Iš viso (2+4) (Lt)
Išmokų skirtumas kaupiant ir nekaupiant penstjas (5-1) (Lt)

40

18

46
^.

30

9

5 .f..'

(Lt)

20

4

Moterys
1. SoDros pensijos dalis nekaupiant pensijos

10

22 ;

12185

^ 45 ^

41

82

-s

' -s

-10,9

-9,9

75
24370

;

92

149
258

f

407
41

;

11,2

-\

40
366

274

112
36555
•; •':• 143

149
48739
•;

198

167

256

348

-16

-ia

-18

-8,7

-6,9

-4,9

Šaltinis: Pensijų skaičiuoklė (2010 metams). Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Prieiga per internetą:
<http://www.pensijitsistema.!t/popup2.php?tmpl_name=m_socmin_spreadsheet_form&_m^ejd=l&_menu_i_
id=3S8>.

Dalyvio alga lygi vidutinei SoDroįe apdraustųjų algai 2010 m.
B SoOros į PPF pervedama pnoka

1829 Lt
5,5 proc

Pensijų fondo investicijų grąža
Administravimo atskaitymai (įmotes)

4.0 proc.
2^0 proc.

Administravimo atskaitymai (turtas)

1.0 proc.

A^uiteto pelningumas
šalies VDU augimas

2.0 proc.

^.

2.0 proc.

Individualiu lygmeniu PF veiklos rezultatai vertinami dalyvio pensijų vienetų ver
te, kuri rodo, kiek skiriasi į pensijų fondo asmens sąskaitą pervesta suma ir jo pensijų
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kapitalo vertė tam tikrą datą. Skirtumas laikomas kapitalo prieaugiu, ir jis esą rodo

kliento tam tikrą datą pasiektą dalyvavimo pensijų reformoje naudą.
Deja, toks vertinimas ne tik neišsamus, bet ir klaidinantis. Akivaizdu, kad daly
vavimo pensijų fonde nauda yra būsimas anuitetas. Jis turėtų būti vertinamas ne ly

ginant su suma, pervesta iš VSDF, bet atsižvelgiant j alternatyvią VSDF pensijos dalį,
kurios PF dalyvis netenka, nes pastaroji mažinama proporcingai iš VSDF j PF pervestai
jmokos daliai. Dalyvavimo PF rezultatų vertinimui reikėtų dalyvių asmens duomenų,
kurie tyrimui nėra pasiekiami. Išeitis yra tariamos dalyvavimo PF naudos iš kaštų ver
tinimas, pasitelkus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skaičiuotę. Ja siūloma
naudotis asmenims, apsisprendžiant dalyvauti ar nedalyvauti PF. Skaičiuotė pagal as

mens amžių, lytį ir atlyginimą leidžia palyginti pensijų fondų dalyvių būsimus anuitetus ir būsimą VSDF pensijos dalį, dalyvaujant PF, su VSDF pensija, nedalyvaujant
PF. Skirtingo amžiaus ir lyties dalyvių, uždirbančių vidutinę apdraustųjų VSDF algą
dalyvavimo ir nedalyvavimo PF atvejais rezultatai pateikti 5.4-4 lentelėje. Čia ir že

miau šiame skyriuje skaičiavimams naudojamos prielaidos apie VSDF įmokų PF dydį,
pastarųjų investicinę grąžą ir administravimo kaštus pateiktos 5.4-4 lentelės apačioje.
5.4-5 lentelė. Dalyvavimo PF naudos palyginimas, įvertinant VSDF pensijų augimų 2 proc.
per metus
;'.';• '

Vyrai

"*-' •-'•'• ' '"*

1 SoDros pensįos dalis papiktomai nekaupiant
pensijos (Lt)
2, SoDros pensijos dalis papildomai kaupiant
pensiją (skaičiuoklė) (Lt)
3. PPF sukaupta suma (Lt)
€ . '•"
4. Anuitetas (Lt)
5.8 viso (2 ? 4) (U

"

"'

i;

•;

;

Į:

5. Iš viso (2+4) (Lt)
Išmokų skirtumas kaupianti^ nekaupiant

(5-1) (U)
Išmokų padidėjimas/sumažėjimas kaupiant ir
nekaupiant (proc.)

10

20

30

40

48

100

222

370

553

41

91

151

225

24370

i:- 36555 .

48739

127

191

258

218

342

483

—28

-70

-7,8

-12,7

20
'•

31
if •" 'Si -:-^

3

12185
63
104 "<•
4

6^

4

-1,8

Dalyvavimo PF trukmė (metais)
•

3, PPF sukaupta suma (Lt)
4.Anui!etas(Lt)

e~

5

6092

Išmokų skirtumas papildomai kaupiant ir
nekaupiant (5-1) (Lt)
I^,,,,,II
fj" 1 1 IILif,J^lJIuIIUIJ I,Llllilll,,••,,>•
išmokų paūraejimas/sumazejimas
papmomai
kaupiant ir nekaupiant (proc.)
Moterys
1. SoDros pensij os dalis nekaupiant pensijos (Lt)
2. SoDros pensijos dalis kaupiant pensiją
(skaičiuokle) (U)

DaryvtvimoPF trukmė (nmiU)

5

";

10

20

30 "

40

48

100

222

370

553

20

41

91

151

225

6092

12185

24370

36555

48739

22

45
86

92

143

198

183

294

423

-14

-39

-76

-130

-14

-17,6

-20,5

-23,5

42
-S
-12,5

;

Lentelėje pateikti duomenys rodo, jog kuo ilgesnė vyrų dalyvavimo PF trukmė,
tuo didesnis yra išmokų skirtumas, kaupiant ir nekaupiant pensijų. Pavyzdžiui, kau-
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Išmokų padidėjimas/sumažėjimas
padklejimas/sumažejimas daly

piantiems pensijas 5 metus vyrams minėtas skirtumas būtų lygus +4 Lt, arba kaupda

mi pensiją vyrai gautų 8,7 proc. didesnę išmokų (iš VSDF ir PF) sumą negu nedalyvau
dami reformoje (tuomet gautų išmoką tik iš SoDros), o dalyvaujantiems PF 40 metų
vyrams išmoka atitinkamai padidėtų 41 Lt, arba 11,2 proc, lyginant su tuo atveju, jei

gu liktų vien tik VSDF.
5.4-6 lentelė. Išmokų skirtumas dalyvaujant ir nedalyvaujant kaupiamojoje pensijų

schemoje (VYRAI)
Dalyvio alga m U

Dalyvavimo PF tratant (metate)

-

Išmokų skirtumas dalyvaujant ir
nedalyvaujant P^ (Lt)
vaujant ir nedalyvaujant PF (proc.)

Oficiali skaiftuoklė '

5
1 .;•

Autorių skaičiavimai*

0

OMaH skaičiuokle

6

Autorių skaičiavimai

0

Dalyvio alga 1829 U
Išmokų skirtumas dalyvaujant k
nedalyvaujant PPF (U)

OficiaS skaičiuokle

20

30

3

7

11

16

-2

-14
9,2

-31

1
'; •-••••••;

-'S "r •"
5
•4 •••

8,75
-8,6
2,3
-2,1
Dalyvavimo PF trukme (metais)
20

30

18

29

40
41

-4
9,8

-28
10,6

-70
11,2

3

4

8,7

M

Autorių skaičiavimai

6,3
5
•-.;'.•.-:

10

20

OldaS skaičiuokle

11

24

30
: 39

Oteali skaičiuoklė

3
5,8

4
8,0

-9
8,8

-45
9,5

Autorių skaičiavimai

4

Išmokų skirtumas dalyvaujant ir
nedalyvaujant PF (Lt)

C*** skaičiuoklė

5
7

Autorių skaičiavimai
Oficiali skaičiuoklė

4
'7,7

vaujant ir nedalyvaujant PF (proc.)

Autorių skaičiavimai

4,2

Dalyvio alga 2743 U

*

Išmokų skirtumas dalyvaujant Ir
nedalyvaujant PF (Lt)

:

vaujant ir nedalyvaujant PF (proc.)

Autorių skaičiavimai

Dalyvio alga 3658 Lt

10
-12,8

10
9

Autorių skaičiavimai
Oficiali skaičiuoklė

vaujant ir nedalyvaujant PF (proc.)

40

10

-7,6
4
-1,8
Dalyvavimo PF trukme (meteli)

2,7
-2,7
-8,1
Dalyvavimo PF trukme (matais)

-12,7

40
56
-105
10,2
-12,7

10

20

30

14
5

32

52

40

75

7,7

-12
8,7

-59
9,5

-138
10,2

2,5

-2,7

-8

-12,5

^Autorių skaičiavimai atlikti įvertinant VSDF pensijos augimą 2 proc. per metus.
Analizuojant moterų dalyvavimo pensijų fonduose atvejį matyti, kad nepaisant to,
kokia yra dalyvavimo PF trukmė, išmokų skirtumas kaupiančioms ir nekaupiančioms
pensijas moterims visada yra neigiamas, t. y. visais atvejais moterys, kaupiančios pen
sijas, patiria nuostolių. Pavyzdžiui, kaupiančioms pensijas PF 5 metus moterims išmo
kos sumažėja 10,9 proc, dalyvaujančioms 40 metų - 4,9 proc.

Aukščiau pateiktuose skaičiavimuose į darbo užmokesčio didėjimą (2 proc.) at
sižvelgiama tik skaičiuojant kaupiamąją pensijos dalį, bet neatsižvelgiama į tai, kad
vidutinio atlyginimo didėjimas turi poveikį ir VSDF pensijų didėjimui. Todėl klaidingai
apskaičiuojama dalyvavimo PF nauda ir nuostoliai. Lentelėje žemiau yra apskaičiuoti

PF dalyvių būsimi anuitetai ir būsima VSDF pensijos dalis, atsižvelgus į tai, kad vi
dutinės algos didėjimas turi atitinkamą poveikį VSDF pensijos dydžiui, t. y. daroma
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prielaida, kad dėl vidutinio atlyginimo didėjimo VSDF pensija didėja taip pat 2 proc.
per metus.
5.4-7 lentelė. Išmokų skirtumas dalyvaujant ir nedalyvaujant pensijų kaupiamojoje

schemoje (MOTERYS)"
>>..:.-.

Dalyvio alga 800 U ~f -.'Į,

išmokų skirtumas dalyvaujant ir
nedalyvaujanlPF(Lt)
Išmokų padK)ėjimas,'sumažė|imas
da^yvaujant ir nedalyvaujant PF (proc.)
į

' s>-:) ./jį-' Vr*:" ."'" Dalyvavimo!^ tratant (mttafc)
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Ofct^^ skaičiuok*!

S
•*, -Z

Autorių skaičiavimai
Oficiali skaiauoklė

-3
:--.-^>

-6

Autorių skaičiavimai

-14,3

Dal^io alga 1829 U

Bmokųskirtumasdafyvaujanl^^
nedalyvaujant PF (LI)

^"

Oficiali skaiauok^^

:

;

limokų padidėjimas/sumažėjimas
dalyvaujant ir nedalyvaujant PF (proc.)

Autorių skaičiavimai

-12,5

Išmokų padidėjimas/sumažėjimas
dalyvaujant ir nedalyvaujant PF (proc)

'%: -8

-15
-33
=S. -8,8 ' ;," •V

. Autorių skaičiavimai
Oficiali skaičiuoklė
Autorių skaičiavimai

Autorių skaičiavimai
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20
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-"'-M
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5
. -7
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Dalyvio alga 36SD U
Išmokų skirtumas dalyvaujant ir
nedalyvaujant PF (Lt)
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.
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Dalyvio alga 3743 U
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nedalyvaujant PF (Lt)

^
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20
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5
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Oficiali skaiauoklė
Autorių skaičiavimai

Išmokų padidėjimas/sumažėjimas
dalyvaujant ir nedalyvaujant PF (proc.)
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^

'
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-17

30
20
^: -31 '•• n -38

OfidaS skaiauoklė

-9
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-26
-8,3

-75
•'• -8,5

Autorių skaičiavimai

-9,5

-13

-16,9
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•'.-'..
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Remiantis jau aukščiau pateiktomis prielaidomis ir oficialia Socialinės apsau

gos ir darbo ministerijos tinklapyje pateikta pensijų skaičiuokle, VSDF pensijos dalis
nekaupiantiems pensijų tiek vyrams, tiek moterims, pavyzdžiui, po 10 m. būtų lygi
91 Lt, o remiantis autorių atliktais skaičiavimais, pagal kuriuos VSDF pensijos auga
2 proc. per metus, - 100 Lt. Esant minėtam VSDF pensijos augimui, būtų didesnė ne

tik VSDF pensijos dalis nedalyvaujantiems pensijų kaupiamojoje schemoje, bet ir
VSDF pensijos dalis dalyvaujantiems kaupiamojoje schemoje: autorių atliktais skai
čiavimais, pastaroji dalis būtų lygi ne 37 Lt, o 41 Lt. Išmokų skirtumas kaupiantiems
ir nekaupiantiems pensijas, remiantis oficialia pensijų skaičiuokle, vyrams būtų lygus

9 Lt, arba išmokos padidėtų 9,9 proc, o skaičiavimuose atsižvelgus į VSDF pensijos
augimą padidėjimas būtų 5 Lt mažesnis, t. y. jis būtų lygus 4 Lt. Taigi vyrams išmokos
padidėtų tik 4 proc. Dalyvaujančioms PPF moterims, remiantis oficialia skaičiuokle,

le2011m. sausio pr. naudojantis Socialinės ap* lugos ir darbo ministerijos tinklapyje esančia pensijų skaičiuokle nebuvo
galimybės įvesti 1991 gimimo metų. Būtent Šiais lėtais gimusių moterų dalyvavimo PPF trukmė būtų 40 m. Dėl šios priežasties
skaičiuojant dalyvaujančių ir nedalyvaujančių pe sijų kaupiamojoje schemoje moterų išmokų skirtumą buvo apsiribota 30 m.
dalyvavimo PPF trukme.
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išmokų skirtumas būtų lygus - 9 Lt, o antruoju atveju - 14 Lt, t. y. išmokos sumažėtų
ne 9,9 proc, o 14 proc.

Akivaizdu, kad autorių atliktais skaičiavimais 10 m. dalyvaudamos kaupiamojoje
pensijų schemoje moterys patiria 14 proc. nuostolių,, o vyrai patiria 4 proc. naudą. Da
lyvaudamos 5 m. moterys patiria 12,5 proc. nuostolių kaštus, o vyrai - 6,3 proc. nau
dą. 20 m., 30 m. ir 40 m. dalyvaudami PPF nuostolių patiria tiek vyrai, tiek moterys, t.
y. jiems dalyvavimas PF yra nenaudingas.

Autoriai atliko skaičiavimus ne tik laikydamiesi prielaidos, kad dalyvio alga lygi
vidutinei VSDF apdraustųjų algai 2010 m., t. y. 1829 Lt, bet ir įvedę tokias galimas
sąlygas:
1.dalyvio alga lygi minimaliam darbo užmokesčiui 2010 m., t. y. 800 Lt;

2.dalyvio alga lygi 1,5 vidutinėsSoDrojeapdraustųjųalgos2010 m.,t.y.2743 Lt;
3.dalyvio alga lygi 2 vidutinėms SoDroje apdraustųjų algoms 2010 m., t. y.

3658 Lt.
4.5.4-6 lentelėje, remiantis oficialia pensijų skaičiuokle ir įvertinant VSDF pen
sijos augimą 2 proc. per metus, pateikiami išmokų skirtumo skaičiavimai
vyrams, dalyvaujantiems ir nedalyvaujantiems PPF, gaunantiems skirtingą
darbo užmokestį.

Lentelėje pateikti duomenys rodo, kad jeigu pensijų kaupiamojoje schemoje daly
vaujančio vyro darbo užmokestis yra lygus, pavyzdžiui, 2743 Lt, ir jis PF dalyvauja 10 m.,

tai pagal oficialią skaičiuoklę jo išmokos kaupiant pensiją padidėtų 8 proc. Tačiau jeigu
SoDros pensijos augimas įvertinamas 2 proc. per metus, tai šis padidėjimas yra kur kas
mažesnis ir lygus tik 2,7 proc. Beje, žvelgiant į oficialios pensijų skaičiuoklės rezultatus

matyti, kad esant skirtingoms dalyvio algoms ir dalyvaujant PPF skirtingą laikotarpį 20, 30 arba 40 metų, - išmokų padidėjimas dalyvaujant ir nedalyvaujant visada yra tei
giamas, ir kuo ilgiau dalyvaujama PF, tuo tas augimas yra didesnis. Tačiau įvertinant So
Dros pensijos augimą 2 proc. per metus, gaunami priešingi rezultatai, - kaupiant pensiją
20,30 arba 40 metų išmokų skirtumas dalyvaujant ir nedalyvaujant PPF yra neigiamas.
5.4-7 lentelėje pateikti išmokų skirtumo moterims, dalyvaujančioms ir nedaly
vaujančioms kaupiamojoje pensijų schemoje, gaunančioms skirtingą darbo užmokes

tį, skaičiavimai pagal oficialią pensijų skaičiuoklę ir įvertinant SoDros pensijos augimą
2 proc. per metus.
Tiek remiantis oficialia skaičiuokle, tiek įvertinant SoDros pensijos augimą 2 proc.
per metus, dalyvaujančioms ir nedalyvaujančioms pensijų kaupiamojoje schemoje

moterims, gaunančioms skirtingą algą ir skirtingą laiką dalyvaujančioms PF, išmokų
skirtumas visada yra neigiamas. Tik oficialios skaičiuoklės duomenimis, kai nėra įver
tinamas SoDros pensijos augimas 2 proc. per metus, tas skirtumas yra kur kas mažes
nis. Pavyzdžiui, jeigu 800 Lt darbo užmokestį gaunanti moteris PPF dalyvauja 30 m„

tai oficiali skaičiuoklė parodytų, kad jos išmokos dalyvaujant pensijų kaupiamojoje
schemoje sumažėtų 6,7 proc. Tačiau įvertinus SoDros pensijos augimą 2 proc. per me
tus skaičiavimai parodytų, kad jos išmokos dalyvaujant PPF sumažėtų net 20,4 proc.
Aukščiau pateikti skaičiavimai rodo, kad bet kurio amžiaus ir bet kokį atlygini-
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mą uždirbančioms moterims ir jaunesnio amžiaus vyrams, kurie PF dalyvaus 20 m.
ir ilgiau, PF, tikėtina, suteiks mažesnę apsaugą senatvėje, nei tuo atveju, jeigu jie būtų

dalyvavę vien tik VSDF. Atkreiptinas dėmesys, kad oficiali pensijų skaičiuoklė nuver
tina būsimas VSDF pensijas, nes neatsižvelgiama į algos didėjimo poveikį būsimoms
pensijoms.

Apibendrinant galima teigti, kad nuo 1995 m. priimti teisės aktai sukūrė teisines
daugiapakopės pensijų sistemos veikimo prielaidas Lietuvoje. Nuo 2004 m. pradėjo

veikti trijų pakopų pensijų sistema. Pirmoji pakopa turi du lygius. Pirmosios pakopos
pirmas lygis - tai valstybinis socialinis pensijų draudimas, finansuojamas einamųjų
mokėjimų [pay-as-you-gd) principu, taikant fiksuotų išmokų sistemą. Lietuvos pen
sijų sistemos ypatybė - papildomos valstybinės pensijos, finansuojamos iš valstybės

biudžeto ir dubliuojančios VSDF pensijas kai kurioms socialinėms ir profesinėms gy
ventojų grupėms.
Antras šios pakopos lygis - privatus kaupimas senatvės pensijai, finansuojamas

VSDF įmokų dalimi ir administruojamas privačių finansų institucijų. Dalyvavimas šia
me lygyje yra savanoriškas, nors asmuo, pasirašęs pensijų kaupimo sutartį, jau nebe
gali pasitraukti iš šios pensijų schemos. Antroji - profesinių pensijų - schemų pakopa

Lietuvoje neveikia, nors įstojus į ES buvo priimti reikalingi tos pakopos veikimui teisės
aktai. Trečioji pakopa - tai papildomas savanoriškas kaupimas senatvės pensijai.
Privačių pensijų sektoriuje vyrauja pirmosios pakopos antro lygmens pensi

jų schema, nes ji aprėpia apie 70 proc. apdraustųjų VSDF. Šioje rinkoje veikia turto
valdymo įmonės ir draudimo bendrovės, kaupiančios VSDF dalyvių vardu pervestas
įmokas. Jų veiklos rezultatai makrolygmeniu oficialiai vertinami lyginant pervestas iš

VSDF lėšas ir PF aktyvus, o mikrolygmeniu - dalyviams priskaičiuotų pensijų vienetų
vertę ir jų vardu pervestų lėšų sumą. Tokiais metodais vertinant, PF veiklos rezultatai
nuo jų įkūrimo pradžios, nepaisant gilaus pasaulio kapitalų rinkų kritimo, yra teigia
mi. Tačiau vertinant dalyvavimo PF alternatyvių kaštų požiūriu tikėtina, kad PF daly
vių bendros pajamos senatvėje iš PF ir VSDF paprastai bus mažesnės nei tuo atveju,

jeigu jie būtų dalyvavę vien tik VSDF. Tokia išvada gauta pagal hipotetinius duomenis.
Patikimesnei analizei reikėtų tikslių PF dalyvių duomenų, tačiau jie tyrėjams kol kas,
deja, neprieinami. Bet kuriuo atveju reikėtų koreguoti oficialią pensijų skaičiuoklę,

įvedant į ją papildomą kintamąjį VSDF pensijos dydžio prognozei pagal individualius
duomenis asmens, kuris renkasi - dalyvauti ar nedalyvauti PF.

Trečiosios pakopos pensijos
Trečioji pensijų pakopa Lietuvoje - tai papildomas savanoriškas individualus
kaupimas senatvės pensijai, kai PF dalyviai patys moka įmokas. 2010 m. rugsėjo 30 d.

Lietuvoje veikė 9 papildomo savanoriško pensijų kaupimo PF, kuriuos valdė 5 val
dymo įmonės. 2006 m. šioje pakopoje dalyvavo 20 105 asmenys, 2007 m. - 21 649,

2008 - 21 517, 2009 m. - 21 224, o 2010 m. 111 ketv. - 22 650 asmenų (VPK pateikti
duomenys). Akivaizdu, kad palyginus su pirmosios pakopos antro lygio pensijų kaupi
mu, trečiosios pakopos pensijų kaupimas dar nėra plačiai paplitęs.

Pagrindinį vaidmenį III pakopos PF rinkoje atlieka trys įmonės: UAB „SEB inves-
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ticijų valdymas", „DnB NORD investicijų valdymas" ir „Finasta Asset Management".
2010 m. I pusm. pagal grynųjų aktyvų vertę pirmavo UAB „SEB investicijų valdymas",
kurios grynųjų aktyvų vertė 2010 m. I pusm. siekė 56,4 mln. Lt (68 proc. visų bendro

vių grynųjų aktyvų vertės). Stambią rinkos dalį (21 proc.) 2010 m. I pusm. užėmė UAB
„DnB NORD investicijų valdymas" (grynųjų aktyvų vertė 17,4 mln. Lt). „Finasta Asset
Management" pagal grynųjų aktyvų vertę užėmė 8,4 proc. rinkos.
Trečiosios pakopos pensijų fondų turto investavimui taikomi šiek tiek liberalesni
reikalavimai nei pirmosios pakopos antro lygio PF. Trečiosios pakopos PF gali inves
tuoti ne tik į vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones, kuriomis prekiaujama

Lietuvoje ar Europos Sąjungoje (ES) veikiančiose reguliuojamose rinkose, bet ir į ne
ES valstybėse prekiaujamais vertybiniais popieriais, įtrauktais į oficialius sąrašus. Be
to, trečiosios pakopos PF, skirtingai nei pirmosios pakopos antro lygio PF, gali inves

tuoti į naujai išleidžiamus vertybinius popierius. Didžiausią dalį trečiosios pakopos
PF turto yra investuojama į KIS (2009 m. pab. 59,3 proc. viso portfelio). Reikia pa

žymėti, jog didžiąją dalį investicijų į KIS sudaro akcijų KIS (2009 m. pab. akcijų KIS
sudarė 45,5 proc. viso portfelio vertės). Tuo tarpu tiesioginių investicijų į akcijas dalis
2009 m. pab. buvo mažiausia, lyginant su 2005-2008 m. ir siekė vos 3,4 proc. Antrą

didžiausią investicinio portfelio dalį 2005-2009 m. sudarė skolos VP (2009 m. pab.
investicijos į obligacijas ir vyriausybių vertybinius popierius kartu sudarė 26,5 proc).

Indėlių dalis išliko stabili per pastaruosius 3 metus (5 proc), nors anksčiau (2005 m.
pab.) ji siekė net iki 17 proc. (Valdymo įmonių valdomų..., VPK).

Tarp trečiosios pakopos PF investicijų į WP daugiau nei ketvirtadalį (beveik 4 mln.
Lt) sudarė investicijos į Lietuvos WP. Daugiau nei po 1,5 mln. Lt investuota į Vokietijos,

Austrijos, Prancūzijos ir Olandijos WP. Tarp tiesioginių investicijų į įmonių obligacijas apie
trečdalis teko Lietuvos emitentams (2,5 mln. Lt), daugiau nei 0,5 mln. Lt buvo investuota

į jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Latvijos ir Estijos įmonių obligacijas. Tiesioginių in
vesticijų į akcijas pagrindinės rinkos buvo Lietuva (0,6 mln. Lt) ir Austrija (0,38 mln. Lt).
71 proc. visų investicijų į KIS (33,6 iš 47,2 mln. Lt) teko Liuksemburge registruotiems KIS,
o į Lietuvoje registruotus KIS buvo investuota 0,63 mln. Lt trečiosios pakopos PF turto.
Kalbant apie investicijų pasiskirstymą Lietuvoje ir užsienyje, 2010 m. II ketv. Lietuvai teko
16,1 proc. viso trečiosios pakopos PF turto (investicijos į Lietuvos WP, Lietuvoje regis

truotų įmonių akcijas, obligacijas, KIS, taip pat indėliuose ir atsiskaitomojoje sąskaitoje
laikomi pinigai), kurio bendra vertė siekė 13,4 mln. Lt (Valdymo Įmonių valdomų..., VPK).
5,4-8 lentelė. Vidutiniškai vieno trečiosios pakopos PF dalyvio sukauptos lėšos (Lt)
2004200520M20072008200120101 ketvirti
2473,052556,573660,484777,402727,363731,703689,71
Šaltinis: VPK pateikti duomenys.
Informacija apie įmokas į III pakopos PF yra ypač ribota. Galima įvertinti nebent
vidutiniškai vienam nariui tenkančią sukauptų lėšų sumą (5.4-8 lentelė). Prieš apta
riant šiuos duomenis reikia paminėti, jog įmokos į papildomo savanoriško pensijų

kaupimo fondus moka tiesiogiai pats dalyvis iš gaunamų pajamų, skirtingai nuo pir
mosios pakopos antro lygio įmokų, kurios mokamos iš dalyvio sumokėtų mokesčių
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VSDF. Be to, įmokas dalyvio vardu gali mokėti ir kiti asmenys (darbdaviai ar dalyvio
šeimos nariai). Maksimalus įmokų į trečiosios pakopos pensijų fondus dydis nėra ri
bojamas, tačiau pensijų fondą valdanti valdymo įmonė turi teisę nustatyti minimalius
pradinius ar minimalius įmokų dydžius. Dalyvis, norintis kaupti lėšas III pakopos pen

sijų fonduose gali pasirinkti jam priimtiną pensijų įmokų mokėjimo rūšį priklausomai
nuo fondo taisyklėse nustatytų sąlygų (pvz., mokėti periodines ar neperiodines, mėne
sines, ketvirtines, pusmetines ar kitokias įmokas).
Kaip rodo 5.4-8 lentelėje pateikti duomenys, 2004-2007 m. vidutiniškai vieno

trečiosios pakopos PF dalyvio sukauptos lėšos didėjo, 2007-2008 m. žymiai (apie
40 proc.) sumažėjo, 2009 m. padidėjo, o 2010 m. I ketvirtį ir vėl sumažėjo. Sukauptų

lėšų mažėjimą galėjo nulemti tai, kad tuo periodu trečiosios pakopos PF apskaitos vie
netai vidutiniškai nuvertėjo 37,62 proc. Taip pat dalis dalyvių galėjo nuspręsti atsiimti
dalį įmokų arba pasitraukti iš trečiosios pakopos kaupimo.
Išstojusių iš trečiosios pakopos PF, išėjusių į pensiją arba mirusių dalyvių skaičius
bei jiems atitekusios išmokos yra apžvelgtos 5.4-9 lentelėje.
5.4-9 lentele. Iš III pakopos PF išstojusių, į pensiją išėjusių ir mirusių dalyvių skaičius bei
išmokos iš PF2004-2010 m.
Matai

Išstojusių dalyviu,
skaičius
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;
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Šaltinis: VPKpateikti duomenys.
'Autorių skaičiavimai.
5.4-9 lentelėje pateikti duomenys rodo, jog 2005-2009 m. išmokos iš III pakopos PF
siekė nuo 3,2 proc. iki net 33,3 proc. grynųjų aktyvų vertės, kai tuo tarpu išmokos iš pir
mosios pakopos antro lygio PF tuo pačiu laikotarpiu neviršijo 0,5 proc. Tai rodo, jog III
pakopos PF kaupimas nėra toks ilgalaikis, kaip pirmosios pakopos antro lygio, dalyviai

dažnai naudojasi liberalesnėmis III pakopos PF taisyklėmis, leidžiančiomis išstoti iš PF.
Ypač didelis išmokų lygis 2008 m. rodo, jog didelė dalis III pakopos PF dalyvių
pasitraukė iš fondų prasidėjus krizei finansų rinkoje. Didelę pasitraukimo ir išmokų
bangą galėjo lemti ir tai, jog III pakopos PF rinkoje dominuoja ypač didelius nuostolius
patyrę akcijų fondai ir yra tik vienas konservatyvaus investavimo fondas, kur dalyviai
galėtų pervesti savo santaupas per vertybinių popierių rinkos krizę. Taigi toks elge

sys rodo informacijos trūkumą bei apsisprendimo ilgalaikiam kaupimui III pakopos
PF trūkumą. Tokiomis sąlygomis sunku tikėtis, jog didelė dalis III pakopos PF dalyvių
sukauptų pakankamą kapitalą senatvei. Iš kitos pusės kyla grėsmė, jog dalis III pako

pos pensijų kaupimo dalyvių piktnaudžiauja galimybe susigrąžinti sumokėtą pajamų
mokestį kiekvienų metų gale, taip padidindami savo investicijų grąžą.
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Valstybinės pensijos
Taip pat nuo 1995 m. įsigaliojo keli įstatymai, kuriuose numatytos papildomos vals
tybinės pensijos nukentėjusiems asmenims, kariškiams, policininkams, mokslininkams
bei Lietuvos valstybei nusipelniusiems asmenims. Jos mokamos iš valstybės biudžeto.

Šios rūšies (valstybinės) pensijos kelia nemažą visuomenės nepasitenkinimą, ka
dangi jos mokamos išskirtinėms gyventojų grupėms, tačiau šių pensijų vaidmuo nėra
labai reikšmingas: gavėjų skaičius - apie 100 tūkst. (5.4-10 lentelė).
5.4-10 lentelė. Valstybinių pensijų gavėjai 2000-2012 m. (tūkst.)

2000

2002

2004

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Lietuvos Respub
likos I ir II laipsnio
valstybinė pensija

2,70

2,90

2,90

6,70

6,50

7,10

8,00

8,00

7,80

7,60

Nukentėjusių
asmenų valstybinė pensij a

89,60

93,10

94,00

92,90

92,20

90,00

87,40

85,20

82,40

78.90

9l5

10'80

12'(10

12^6

13'10

13'60

^-30

15'10

1W0

0l04

Ol03

0|02

0l02

0|02

'02

'01

Ol01

Teisėjų valstybinėo02

ow

ŪM

w

0ū6

offt

008

ftw

Ss^SSl M0
tybinTpensrr'S'

'10

'10

Šaltinis: Vidutinis metinis pensijas gaunančių asmenų skaičius. Rodiklių duomenų bazė. Statistikos departamentas.

2000-2012 m. laikotarpiu sparčiausiai didėjo I ir II laipsnio valstybinės pensijos
gavėjų skaičius. Taip pat padidėjo mokslininkų, pareigūnų ir karių, teisėjų valstybinių
pensijų gavėjų skaičius, o sumažėjo nukentėjusių asmenų ir personalinių valstybinių
pensijų gavėjų skaičius. Tačiau jos kaip tik svarbiausios iš visų valstybinių pensijų, nes

gavėjų palyginti daug. Be lentelėje nurodytų valstybinių pensijų, iš valstybės biudže
to dar mokamos šalpos pensijos tiems, kas nebuvo apdrausti socialiniu draudimu ir
todėl negauna socialinio draudimo pensijos. Statistikos departamento duomenimis,

2000-2009 m. laikotarpiu šalpos pensijų ir kompensacijų gavėjų skaičius sumažėjo
nuo 46,1 tūkst. 2000 m. iki 41,8 tūkst. 2009 m.

Kaip buvo minėta aukščiau, be Socialinio draudimo pensijų įstatymo nuo 1995 m.
taip pat įsigaliojo keli papildomi pensijų įstatymai. Juose numatytos valstybinės pen
sijos nukentėjusiems asmenims, kariškiams, policininkams, mokslininkams ir nusi
pelniusiems asmenims. Visos valstybinės pensijos mokamos kartu su socialinio drau
dimo pensijomis. Be to, socialinio draudimo našlių pensijos taip pat buvo mokamos
kartu su senatvės arba invalidumo pensijomis. Taip buvo sukurta pensijų sistema, kuri
daliai pensininkų garantavo po dvi ar net tris pensijas. Tokia pensijų sistema ne tik
reikalavo daugiau lėšų, bet ir buvo neteisinga. Atsirado privilegijuotų asmenų grupė,

kurie gauna daugiau kaip vieną pensiją. Blogiausia, kad į privilegijuotųjų padėtį pate
kę asmenys dažnai yra labiau išsilavinę, aktyvesni piliečiai. Būdami privilegijuoti, jie
tampa mažai suinteresuoti visos pensijų sistemos tobulinimu.
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5.4-11 lentelė. Senatvės pensininkų ir apdraustųjų skaičius (tūkst.)
19M1M52000 m.2005 m. ?SMlrn.
Pensininkai690,5656,8644,5595,5598,6
Apdraustieji
*
. ...
"V""" 1331,6
'1299.5 • ' . ?. 1369,7 "
t 1309.2*
'2009.
Šaltinis: Valstybinis socialinis draudimas: statistiniai duomenys 2010. Vilnius, 2010.
Socialinės (šalpos] pensijos buvo numatytos skirti tiems, kurie neturi teisės į
socialinio draudimo ar valstybinę pensiją. Tačiau nustatyti papildomi reikalavimai.
Socialinė pensija mokama tik moterims, kurios pagimdė ir išaugino ne mažiau kaip

penkis vaikus bei tiems asmenims, kurie ilgą laiką slaugė neįgalų šeimos narį. Taigi
dalis senų ir neįgalių žmonių liko be teisės gauti bet kokią pensiją. Tuo pat metu, kaip
minėta, kai kurioms grupėms garantuojamos kelios pensijos.

Vis tiktai pagrindinė apsauga senatvėje Lietuvoje buvo ir lieka Valstybinio socia
linio draudimo fondo (toliau - VSDF) mokamos pensijos. VSDF senatvės pensininkų
skaičius - apie 600 tūkst. Jis kiek sumažėjo per du dešimtmečius (5.4-11 lentelė]. Ap
draustųjų skaičius šiek tiek svyruoja, priklausomai nuo ekonomikos ciklo, tačiau vie
nam senatvės pensininkui tenka apie 2,2-2,3 apdraustuosius.
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6 skyrius.

Pensijų poveikis skirtingų gyventojų
ekonominių sluoksnių gerovei

Šiame skyriuje pateikiami asmenų dalyvavimo socialinio draudimo pensijų sche
moje rezultatai. Pradžioje parodomas senatvės ir invalidumo (netekto darbingumo)

pensijų poveikis gyventojų disponuojamosioms pajamoms, palyginama Lietuvos ir kitų
Europos Sąjungos šalių pensinio amžiaus gyventojų gerovė. Toliau pateikiami dalyvavi
mo pensijų draudimo sistemoje poveikio skirtingą darbo užmokestį gaunančių asmenų,

skirtingų ūkio šakų ir profesijų atstovų, samdomų darbuotojų ir savarankiškai dirban
čiųjų, vyrų ir moterų dalyvavimo rezultatai, t y. parodoma, kokiu mastu pensijų schema
kompensuoja prarastas darbo pajamas senatvėje arba praradus darbingumą. Skyrius
baigiamas socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo dydžių dinamikos per
pastaruosius du dešimtmečius apžvalga ir ekonominių sąlygų įtakos jiems analize.

6.1. Senatvės ir invalidumo (netekto darbingumo) pensijų
poveikis gyventojų disponuojamosioms pajamoms
6.1.1. Senatvės pensininkų namų ūkiai
Vienas iš pagrindinių daugumos pensijų sistemų tikslų yra aprūpinti pagyvenu
sius asmenis pakankamomis pajamomis, kad jų gyvenimo lygis nebūtų daug žemesnis
nei likusios gyventojų dalies ir kad pagyvenę asmenys negyventų skurde (Mantovani
ir kt., 2005). Šioje dalyje, remiantis Lietuvos namų ūkių tyrimų ir „Eurostat" duomenų

bazėmis, analizuojama pensininkų namų ūkių pajamų gerovė ir pensijų įtaka jai. Taip
pat pateikiami palyginimai su kitų ES šalių pensininkų padėtimi.
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6.1-1 pav. Vidutinės piniginės disponuojamosios pajamos ir vidutinė senatvės pensija
vienam senatvės pensininko namų ūkio nariui 1999-2008 m. (Lt).
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Lietuvos socialinio draudimo pensijų išmokų poveikio gyventojų disponuojamo
sioms pajamoms analizei atlikti naudoti 1999 m., 2004 m., 2006 m. ir 2008 m. Namų
ūkių biudžetų tyrimų duomenys19.
Pirmiausia tirtas senatvės socialinio draudimo pensijų poveikis senatvės pensi

ninkų namų ūkių disponuojamoms pajamoms. Skaičiavimai atlikti namų ūkio lygme
niu. Pensininko namų ūkiu laikomas namų ūkis, kurio namų ūkio galva yra pensinin
kas. Pensininku laikomas asmuo, priskyręs save socialinei ekonominei grupei „pensi
ninkas" ir gaunantis senatvės pensiją.
6.1-1 pav. pateikta senatvės pensininkų namų ūkių vidutinių piniginių disponuo
jamųjų pajamų, tenkančių vienam senatvės pensininko namų ūkio nariui, ir viduti
nės senatvės pensijos, tenkančios vienam pensininko namų ūkio nariui, kaita 19992008 m. laikotarpiu. Pensijos sudaro apie 80 proc. visų namų ūkių pajamų vidutiniš
kai vienam asmeniui ir tai rodo, kad jos yra pensininkų gerovę lemiantis veiksnys. Tik

penktadalis pajamų gaunama iš kitų šaltinių. Senatvės pensijos dalis disponuojamo
siose senatvės pensininkų namų ūkio pajamose per 1999-2008 m. laikotarpį padidėjo
4,8 procentiniais punktais - nuo 75,7 proc. iki 80,5 proc. Taigi, senatvės pensijos vaid
muo pensininkų namų ūkių gerovei šiek tiek išaugo.

Per dešimtmetį [2008 m., palyginti su 1999 m.), senatvės pensininkų namų ūkių
disponuojamosios pajamos vienam pensininko namų ūkio nariui padidėjo 2,2 karto,
senatvės pensijos padidėjo atitinkamai 2,3 karto (žr. 6.1-1 pav.). Tuo tarpu vartojimo

prekių ir paslaugų kainos išaugo tik 32 proc. [metiniai kainų indeksai pateikti 6.11lentelėje).
6.1-1 lentelė. Metiniai vartotojų kainų indeksai 1999-2012 m.
1Mfl

2000

2001

2M2

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

100,3

101,4

102,0

99,0

98,7

102,9

103,0

104,5

108,1

108,5

101,3

103,8

103,4

102,8

Šaltinis: metiniai VKl (gruodžio mėn., palyginti su ankstesnių metų gruodžio mėn.). Požymiai: Individualaus
vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatorius (COICOP). Rodiklių duomenų bazė. Statistikos departamentas.
[žiūrėta 2011 m. lapkričio 4 d.]. Prieiga per internetu: http://dbl.stat.gov.lt/statbank/default.asp?w=l280.

Tiek nominalių, tiek realių pensininkų pajamų ir pačių pensijų augimas rodo
absoliučios jų gerovės augimą. Tačiau santykinės jų gerovės pokytis visai kitoks. 6.1-

2lentelėje senatvės pensininkų namų ūkių vidutinės disponuojamosios pajamos pa
lygintos su vidutiniu darbo užmokesčiu šalyje ir BVP vienam gyventojui atitinkamais
metais. Senatvės pensijos ir vidutinio darbo užmokesčio santykis per 1999-2008 m.
išliko beveik nepakitęs ir analizuojamu laikotarpiu buvo lygus apie 37 proc. Sena

tvės pensininkų pajamos didžiausią dalį vidutinio darbo užmokesčio šalyje ir BVP
vienam gyventojui sudarė 1999 m. - atitinkamai 48,9 proc. ir 34,1 proc. Senatvės
pensijos ir BVP vienam gyventojui santykis 2006 m., palyginti su 1999 m., sumažėjo
6 procentiniais punktais, tačiau 2008 m., palyginti su 2006 m., padidėjo 2,6 procen
tiniais punktais.

^Namų ūkių biudžetų tyrimas Lietuvoje atliekamas nuo 1996 m.„ ta^iau Lietuvos socialinių tyrimų centre išsamios tik Šios
duomenų baz^s; 1999 m. ir nuo 2003 m. iki 2008 m. Nuo 2008 m. Statistikos departamentas Namų ūkių biudžetų tyrimo nebeatlieka. Be to, po pirmųjų metų tyrimų buvo keičiama tyrimo metodika, todėl duomenų nejmanoma palyginti.
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6.1-2 lentelė. Senatvės pensininkų namų ūkių disponuojamųjų pajamų ir senatvės pensijos
palyginimas su vidutiniu darbo užmokesčiu ir BVP vienam gyventojui 1999-2008 m.
Vidutinės senatvės pensininkų pajamos
Vidutinesenatvėspensja.

-~~rp" :

Vidutinis neto darbo užmokestis (Lt)*
Senatvės pensininkų pajamų ir vidutinio darbo užmokesčio
santykis (proc.)
Senatvės pensij os ir vidutinio darbo užmokesčio santykis
(proc.)
BVP vienam gyventojui (U)*"/
Senatvės pensininkų pajamų ir BVP vienam gyventojui
santykis (proc.)
Senatais pensijos' BVP vienam gyventojui santykis (proc)

:
2004
1999
353,48
383,49
267,86 "V." 308,73

2006

2006
775,97
624,27
1650,90

722,40

835,50

507,53
404,12
1092,90

48,9

45,9

46,4

47,0

37,1

37,0

37,0

37,8

2043,43

2781,43

fO37,72 •-į 1528,05
34,1
25,8

25,1
•J~

20^ *v

24,8

27,9
S2.4

'Šaltinis: Statistikos departamento Rodiklių duomenų bazė.

Naudojant Namų ūkių biudžeto tyrimus, apskaičiuotos senatvės pensininkų
namų ūkių disponuojamosios pajamos ir senatvės pensijos 1999-2008 m., atsi
žvelgiant į namų ūkių demografines socialines ir ekonomines charakteristikas (žr.

2-2 priedą). Remiantis šiais skaičiavimais pastebėta, kad analizuojamu laikotarpiu
vienišų pensininkų vyrų vidutinės disponuojamosios pajamos ir vidutinė senatvės
pensija padidėjo labiau nei moterų. Kadangi esamų pensininkų pensijas vyriausybė
didina pagal vienodas taisykles visoms pensininkų grupėms, pensijų ir pensininkų
pajamų skirtumus lemia naujai j pensiją išeinančių asmenų pensijų dydis. Vadinasi,
nagrinėjamu dešimtmečiu išeinančių naujų vyrų pensija didėjo sparčiau, nei mote
rų. Tuo tarpu, lyginant pajamas ir pensijas pagal pensininko namų ūkio galvos am
žių, gauta, kad labiausiai pajamos padidėjo tuose namų ūkiuose, kurių namų ūkio
galva yra 65-70 m. amžiaus pensininkas, o mažiausiai - kurių namų galva pensinin
kas iki 65 m. amžiaus. Taigi, „jauni" pensininkai (iki 65 m.) santykinai darbingu lai
kotarpiu uždirbo mažiau nei vyresnės kartos, ir tai rodo pensijų dydis. Analizuojant
pensininkų namų ūkių narių pajamų pasiskirstymą deciliuose, gauta, kad 1999 m. I
deciliui priklausančių namų ūkių pajamos buvo 4,3 karto mažesnės, o senatvės pen
sijos, tenkančios vienam nariui, 2,8 karto mažesnės nei priklausančiųjų X deciliui.

2008 m. I ir X deciliui priklausančių namų ūkių narių pajamos skyrėsi 3,6 karto, o
senatvės pensijos - 2,9 karto. Vadinasi, per dešimtmetį pensijų diferenciacija beveik
nepakito, tačiau skirtumai tarp kitų pensininkų namų ūkių pajamų sumažėjo.

Analizuojamu laikotarpiu pensijos sudarė kiek didesnę dalį vienišų pensinin
kų vyrų namų ūkiuose, nei moterų (6.1-2 lentelė). Apskritai, kaip rodo lentelėje
pateikti duomenys, senatvės pensijos sudaro absoliučią daugumą disponuojamųjų
pajamų vienišų pensininkų ir dviejų pensininkų namų ūkiuose. Šie duomenys rodo

tai, kad kitokio tipo namų ūkiuose yra dirbančių asmenų ir namų ūkis gauna darbo
pajamų.

Dėl tos pačios priežasties, t. y. pajamų iš darbo pensininkų namų ūkiuose mažėji
mo, vyresnių pensininkų namų ūkiams vis reikšmingesnės tampa pajamos iš pensijos.

Analizuojamu laikotarpiu senatvės pensijų vaidmuo mažiausias buvo pensininkų iki
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65 m. amžiaus namų ūkių gerovei, o didžiausias - 1999 m. ir 2004 m. 81 m. amžiaus ir
vyresnių pensininkų namų ūkių gerovei, 2006 m. ir 2008 m. - 71-75 m. amžiaus pen
sininkų namų ūkių gerovei (6.1-3 lentelė).
6.1-3 lentelė. Senatvės pensijos dalis disponuojamosiose pajamose (proc.) 1999-2008 pagal
demografines socialines charakteristikas

2008

1999

2004

TSM

Vienišas vyras
Vieniša moteris"

85,3
83,3

89,8
;

825

"..•:';

83,8
83,1

"-

Pensininkas iki 65 m. amžiaus
Pensininkas 65-70 m. amžiaus

72,3
TU •'

73,1
80,4

'^

72,0
78,0

70,9
H: 80,3

Pensininkas 71-75 m. amžiaus
Pensininkas 76-80 m. amžiaus:

75.3
76,4

82,7
80,5

85,1
.;••;.: 83.5

85,0
84,2

Pensininkas 81+ m. amžiaus
Vienišas pensininkas•^^••*"

80,0

83,9
83,8

77,2
-•'• -^ 83.2

80,8
•••• • ^*'" 66,8

Dnogranlai udalinlai ranat Okn požymM

77,8

':
•

88.0
61,7

Du pensininkai
Vienas pensininkas, kitas (^^foantysis -•"•.-':
57,5

Pensininkas + 3 ir daugiau asmenų
Dktantls pensininkas ,'-f-.

:

;

57,1
65,7 : VV-

86.3
47,0
55,4
58,7

-

88,4
86,5

88,4
56,4

51,7
-,•::•• 55,9

Pensininkų namų ūkių pajamų skirtumai didesni nei pačių pensijų skirtumai.
Pvz., 2008 m. X ir 1 pensininkų namų ūkių decilių pajamų skirtumas buvo 3,4 kar
to, o pensijų skirtumas - 2,9 karto (žr. 6.1-3 lentelę). Tokie skirtumai matomi ir
lyginant stambesnes gyventojų grupes - namų ūkių kvintilius. Lyginant su paja
mų pasiskirstymu visoje visuomenėje, galima teigti, kad pensininkų namų ūkių
pajamos labai mažai diferencijuotos. Visuose šalies namų ūkių kvintilinė pajamų
diferenciacija tą laikotarpį svyravo nuo 5 kartų 2000 m. iki 5,9 karto 2008 m. (6.1-

4 lentelė).
6.1-4 lentelė. Visų gyventojų pajamų kvintilinis santykis Lietuvoje 2000-2012 m.
2000*
V ir I kvintilės pajamų pajamos

2005

2006

2008

2009

2010

2011

2012

56,96,35,96,37,35,85,3

Šaltinis: Income ąuintile sbare rado. „Eurostat". [žiūrėta 2011 m. lapkričio 23 d.]. Prieiga per internetu: http://epp.
eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=l&language^en&pcode=tessil80&plugin=l.
'„Eurostat" duomenų bazėje nėra 1999 m. ir 2004 m. duomenų apie Lietuvą, todėl imti 2000 m. ir 2005 m. duomenys.

Pastebėtina, kad per dešimtmetį pensininkų namų ūkių diferenciacija (decilių ir
kvintilių santykis) nuosekliai mažėjo, o pensijų skirtumai praktiškai nekito.
6.1-5 lentelė. Senatvės pensijų ir pensininkų pajamųdiferenciacija
. ;•:••.:•
X ir I decilių pajamų pajamos
X11 dedkt pensijų santykis

'•'•'•'

V^l!timlHpa|amų pajamos

.-'H^

V ir I kvintilių pensijų santykis

..-.,. 19W,.-•;„. 2004• -••:

2006-y." H^ i

4,34,43,73,6
'^' 2^ 2,8 *^; 2,6 '.-'^' 2,9
1999200420062008
'^^ 3,0•^ 2,9^.^; 2,6:" 2,5

.•;•

2,22,12,02,2
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Kadangi pensininkų namų ūkių pajamų ir pensijų dydžių skirtumai mažesni, nei
pajamų skirtumai, nenuostabu, kad kuo didesnės pensininkų namų ūkio disponuoja
mosios pajamos, tuo mažesnė jose senatvės pensijos dalis. 6.1-2 pav. pavaizduota se
natvės pensijos dalies disponuojamosiose pajamose kaita 1999-2008 m. laikotarpiu,

atsižvelgiant į skirtingus pajamų decilius (detaliau žr. 2-3 priede].
100 n
90

59.3
56. "56.2

Idecils Ildecils llldeoks IVdecits v.^^ciis Vldecils VlldecilisVlli^ectts I.Kdsciks xcilis
6.1-2 pav. Senatvės pensijos dalis disponuojamosiose pajamose (proc.) 1999-2008 m. pagal
ekonomines charakteristikas.
Remiantis 6.1-2 pav. pateiktais duomenimis galima teigti, kad analizuojamu lai

kotarpiu senatvės pensijos sudarė mažiausią dalį namų ūkių, patenkančių į X decilį,
disponuojamųjų pajamų. Tuo tarpu didžiausios senatvės pensijos dalies disponuoja
mosiose pajamose situacija yra skirtinga. 1999 m. senatvės pensijos sudarė didžiau

sią dalį pajamų (87,2 proc.) tų namų ūkių, kurių pajamos patenka į II decilį, 2004 m.
(91,3 proc.) - namų ūkių, kurių pajamos patenka į I decilį, 2006 m. (89,5 proc.) - į III
decilį, o 2008 m. (88,5 proc.) - į VII decilį.
Anksčiau minėta, kad analizuojamu laikotarpiu vienišų pensininkų vyrų viduti
nės disponuojamosios pajamos ir vidutinė senatvės pensija padidėjo labiau nei mo
terų. 6.1-6 lentelėje pateikti duomenys rodo, kad tiek 1999 m., tiek 2008 m. vienišų
pensininkių moterų namų ūkių pajamos sudarė apie 90 proc. vienišų vyrų pensinin
kų namų ūkio pajamų, t. y. moterų namų ūkių pajamos buvo apie 10 proc. mažesnės

nei vyrų. Moterų ir vyrų namų ūkių pensijų santykis per 1999-2008 m. taip pat pa
kito nežymiai - nuo 85,4 proc. iki 87,0 proc. Lyginant vyresnio ir jaunesnio amžiaus
pensininkų namų ūkių pajamas ir pensijas, tenkančias vienam nariui, pastebima, kad

analizuojamu laikotarpiu padidėjo šių namų ūkių tiek pajamų, tiek pensijų procenti
nis santykis - atitinkamai 7,6 ir 11,7 procentiniais punktais. Taip pat lentelėje pateikti
duomenys rodo, kad 2004 m. vienišo pensininko namų ūkio pajamos, tenkančios vie
nam nariui, buvo 3,2 proc. didesnės nei dviejų pensininkų namų ūkio, o 2008 m. šių
tipų namų ūkių pajamos, tenkančios vienam nariui, susilygino. Pastarųjų namų ūkių

pensijų, tenkančių vienam nariui, procentinis santykis išliko nepakitęs - 98 proc, t.
y. 2004 m. ir 2008 m. vienišo pensininko namų ūkio pensija, tenkanti vienam nariui,
buvo 2 proc. mažesnė nei dviejų pensininkų namų ūkio.
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6.1-6 lentelė. Skirtingų tipų senatvės pensininkų namų ūkių pensijų ir pajamų santykiai
1999-2008 m. (proc.)
;.-199920042008
Vldut
Vidut
Vidut
Vidui
pinigines
. . pinigines
. •
r ..senatvės
..senatvės

•--.= -2008

Vidut

-•"•

Wdut

^ = 5r = ^ =

"=J-

=

moteris/v^isas vyras
kasiki^m (p^cm)/PenSinin'

91'7

'1'5

94|

107-8

Du pensininkai/vienas pensinin_.^
kas, kitas dirbantysis (proc.)
Vienišas pensininkas/trijų ir
daugiau asmenų pensininko145,0
196,2
146,4
namų ūkis {proc.)

103'"

11M

">3

1"'2

,

Trijų ir daugiau asmenų pensi
ninko namų ūkis/dirbančio pen---69,4
sininko namų ūkis (proc.)

214,8

140,1

210,^

60,3

70,4

66,3

130,5

3

219,3

71,165,7

6.1.2. Netekto darbingumo (invalidumo) pensijas
gaunančių pensininkų namų ūkiai
Naudojant 1999-2008 m. Namų ūkių biudžetų tyrimų duomenis, tirtas ir netek

to darbingumo (invalidumo] pensijų poveikis pensininkų namų ūkių disponuojamo
sioms pajamoms. Skaičiavimai atlikti namų ūkio lygmeniu. Pensininku laikomas as
muo, priskyręs save socialinei ekonominei grupei „pensininkas", ir kurio netekto dar

bingumo (invalidumo] pensija yra daugiau kaip 0.
6.1-7 lentelė. Pensininkų, gaunančių netekto darbingumo (invalidumo) pensijas, namų
ūkių disponuojamosios pajamos 1999-2008 m.

1999
Vidut. piniginės disp. pajamos vienam n. ū. nariui
Vidut. netekto darbingumo pensija vienam n. ū nariui
Netekto darbingumo pensij os dalis disponuojamosiose pajamose (proc.)

325,94
174,35 ?
53,5

2004
348,23
216,23
62,1

2006
446,22
. : 266,41
59,7

2001
668,31
380,49
56,9

6.1-7 lentelėje pateikti duomenys rodo, kad 2008 m., palyginti su 1999 m., pen
sininkų, gaunančių netekto darbingumo (invalidumo] pensijas, namų ūkių disponuo

jamosios pajamos padidėjo kiek daugiau nei du kartus. Apie du kartus per šį laiko
tarpį padidėjo ir vidutinė netekto darbingumo (invalidumo) pensija, tenkanti vienam
pensininko namų ūkio nariui. Netekto darbingumo (invalidumo] pensijos dalis dispo

nuojamosiose pensininkų namų ūkio pajamose per 1999-2008 m. laikotarpi padidėjo
3,4 procentiniais punktais - nuo 53,5 proc. iki 56,9 proc.
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6.1-8 lentelė. Netekto darbingumo (invalidumo) pensijos dalis disponuojamosiose
pajamose (proc.) pagal demografines socialines charakteristikas
Demog^^finiiliociaJin^* namų ūkio požym^ ..,;-." 199920042006\
Vienišas vyras71,180,2
Vieniša moteris
"""''69,0' 79,5

91,0
80.7

86,13

Pensininko iki 70 m. namų ūkis54,865,9
Pensininko 70+m. namų ūkė48,4\ 48,0

60,0
58,8

60,9
45,19

Vienišas pensininkas70,179,8
Du pensininkai"/^"'•'- . ^ 94,4 :

84,5
89,8 -V:y-

84,4

Vienas pensininkas, kitas dirbantysis•59,2
Trijų ir ^augiau asmenų pensininko namų aks "..'"-"•"-^" 3^,5
:•• 44,4

49,6
37,7

51,6
37,8

•-/;-•

83,0

74,9

i'

Naudojant Namų ūkių biudžeto tyrimus, apskaičiuotos netekto darbingumo pensi
ninkų namų ūkių disponuojamosios pajamos ir netekto darbingumo (invalidumo) pen
sijos 1999-2008 m., atsižvelgiant į namų ūkių demografines socialines ir ekonomines

charakteristikas [žr. 2-4 priedą). Remiantis šiais skaičiavimais pastebėta, kad analizuoja
mu laikotarpiu labiausiai vidutinės disponuojamosios pajamos padidėjo vienišų moterų
namų ūkiuose (353,74 Lt), o mažiausiai - vienišų vyrų namų ūkiuose (301,18 Lt). Netek
to darbingumo (invalidumo) pensija, tenkanti vienam namų ūkio nariui, taip pat labiau
siai padidėjo vienišų moterų namų ūkiuose (350,89 Lt), o mažiausiai - namų ūkiuose,

kurių namų ūkio galva yra 70 m. amžiaus arba vyresnis pensininkas (141,91 Lt).

506
48,8
405
35 B

50
40
30

-~-1999
-•-201)4
—*— 2006
—— 2008

20
10
IceciSs lldeoiis llldsciljs IvdeciNs Vdeci^s Vldecils VII dectis VIII decilis ixdecilts Xdeciis
6.1-3 pav. Netekto darbingumo (invalidumo) pensijos dalis disponuojamosiose pajamose
(proc) 1999-2008 pagal ekonomines charakteristikas.
Analizuojant pensininkų namų ūkių narių pajamų pasiskirstymą deciliuose, gauta,
kad 1999 m. I deciliui priklausančių namų ūkių pajamos buvo 6 kartus mažesnės, o ne
tekto darbingumo (invalidumo) pensijos, tenkančios vienam nariui, 3 kartus mažesnės

nei priklausančiųjų X deciliui. 2008 m. I ir X deciliui priklausančių namų ūkių narių pa
jamos skyrėsi 5 kartus, o netekto darbingumo (invalidumo) pensijos - 3 kartus.
6.1-8 lentelėje pateikti duomenys rodo, kad pagal demografines namų ūkio charak

teristikas tiek 1999 m., tiek 2008 m. netekto darbingumo (invalidumo) pensija didžiausią
dalį sudarė vienišų vyrų namų ūkiuose, o mažiausią - 70 m. ir vyresnio amžiaus pensi
ninko namų ūkiuose. Pagal socialines namų ūkio charakteristikas, netekto darbingumo

(invalidumo) pensijos sudarė didžiąją dalį dviejų pensininkų namų ūkių disponuojamųjų
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pajamų. Netekto darbingumo (invalidumo] pensijos mažiau reikšmingos pensininkų dis
ponuojamosioms pajamoms tų namų ūkių, kuriuos sudaro trys ar daugiau asmenų.
6.1-3 pav. pavaizduota netekto darbingumo (invalidumo) pensijos dalies disponuoja
mosiose pajamose kaita 1999-2008 m. laikotarpiu, atsižvelgiant į skirtingus pajamų decilius.
Remiantis 6.1-3 pav. pateiktais duomenimis galima teigti, kad analizuojamu laikotarpiu

netekto darbingumo (invalidumo] pensijos sudarė mažiausią dalį namų ūkių, patenkančių į
disponuojamųjų pajamų X decilį, o didžiausią dalį disponuojamųjų pajamų netekto darbingu
mo (invalidumo] pensijos sudarė tų pensininkų namų ūkių, kurių pajamos patenka į I dedlį.

6.2. Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos šalių
pensinio amžiaus gyventojų gerovė
6.2-1 lentelė. Pensininkų skurdo rizikos lygio palyginimas su bendru gyventojų skurdo
rizikos lygiu ES šalyse 2010 m. (pirmas skaičius - pensininkų skurdo lygis, antras - bendras

gyventojų skurdo lygis)
Šaly> su mažesm skurstančių pensininkų dalimiŠalys iu didesne skurstančių pensininkų dalimi
Vengrija (4 proc. -12,3 proc.)*Austrija (13,6 proc. -12,1 proc.)
Lkiksemtagas(5,4pro.-14,5proc.). .,'.
Švedija (15,6 proc-12.9 proc)
:

Nyderlandai (5,7 proc, -10,3 proc.)Belgija (16,1 proc. -14,6 proc.}
Islandija (6,3 proc. - 9,8 proc.)^
Danija {16,6 proc.-13,2 proc.) .
Čekija {6,6 proc. - 9 proc.)Suomija (17,0 proc, -13,1 proc.)
Slovakija (6,7 pro.-12,0 proc.)i
Estija (17,9 proc. -15,8 proc.) ;
Prancūzija (7,6 proc. -13,5 proc.)Slovėnija (18,3 proc. -12,7 proc.)
Italij a (12,3 pro. -18,2 proc.).
Portugalija (18,5 proc -17,9 proc)
Lenkija (12,8 proc. -17,6)Malta (18,7 proc. - 15,5 proc.)
Rumunija(12,8pro.-21,1 proc.)^
Bulgarija(30proc-20,7proc.) '•';.:.
Latvija (21,2 proc. - 21,3 proc.)

Vokietija (13,4 proc. -15,6 proc)
Ispanija (16,3 proc. -20,7 proc),
Graikija (19,0 proc. - 20,1 proc.)
Šaltinis: 1. Pensininkų skurdo rizikos lygis: At-risk-of poverty rate by mostfreąuent activity status (Source: S1LC).
Retired persons. „Eurostat". [žiūrėta 2011 m lapkričio 14 d.]. Prieiga per internetu: http://epp.eurostaLec.europa.
eu/tgm/refreshTableAction.do?tab-table&plugin=l&pcode=tessil24&language-en. 2. Bendras skurdo rizikos
lygis: At-risk-of-poverty rate bygender. ^Eurostat". Įžiūrėta 2011 m. lapkričio 17 d.]. Prieiga per internetu: http://
appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupModifyTableLayout.do.
Patys naujausi „Eurostat" skelbiami duomenys (2010 m.) rodo, kad ES-27 šalių
skurdo rizikos lygis siekia 16,4 proc. Tačiau šalių narių skaičiai labai skiriasi: pavyz
džiui, nuo 9 proc. iki 12 proc. gyventojų skursta Čekijoje, Nyderlanduose ir Slovakijoje,
kai tuo tarpu 20 proc. ar daugiau gyventojų skursta Graikijoje, Lietuvoje, Bulgarijoje,

Ispanijoje, Rumunijoje ir Latvijoje (detaliau žr. 2-6 priedą).
Analizuojant išėjusiųjų į pensiją skurdo rizikos lygį ES šalyse 2010 m. pastebėta,
kad skurstančių pensininkų dalis valstybėse narėse svyruoja nuo 4 proc. Vengrijoje iki
30 proc. Bulgarijoje (detaliau žr. 2-7 priedą]. ES-27 šalyse pensininkų skurdo rizikos ly
gis 2010 m. siekė 13,8 proc, t. y. buvo 2,6 procentiniais punktais mažesnis už visų gy-
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ventojų skurdo rizikos lygį. Lentelėje žemiau, remiantis „Eurostat" duomenimis apie

bendrą gyventojų ir išėjusiųjų į pensiją skurdo rizikos lygius, ES valstybės narės suskirs
tytos į dvi grupes: pirmoje lentelės skiltyje išvardytos šalys, kuriose skurstančių pensi
ninkų dalis yra mažesnė už bendrą skurstančių gyventojų dalį, o antroje - šalys, kuriose

skurstančių pensininkų dalis yra didesnė už bendrą skurstančių gyventojų dalį.

6.2-1 pav. Pensininkų ir dirbančiųjų skurdo rizikos lygio palyginimas ES šalyse 2009 m."
Šaltinis:At-risk-ofpoverty rate by mostfrequent activitystatus (Sotirce: SILCJ. Retiredpersons. „Eurostat". [žiūrėta
2011 m lapkričio 14 d.}. Prieiga per irtternetą: http://epp.eurosutLec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=tabl
e&plugm=l&pcode=tessil24&language=en
6.2-1 lentelėje pateikti duomenys rodo, kad Lietuva 2010 m. pateko į tų ES valstybių

narių grupę, kurioje skurstančių pensininkų dalis, palyginti su bendra skurstančių gyventojų
dalimi, yra mažesnė - skirtumas beveik 7 procentiniai punktai. Palyginti su 2009 m., senat

vės pensininkų skurdo rizikos lygis 2010 m. Lietuvoje sumažėjo 14,3 procentinio punkto.
Tokį ryškų skurstančių pensininkų dalies Lietuvoje sumažėjimą lėmė gyventojų disponuo
jamųjų pajamų sumažėjimas, dėl kurio skurdo rizikos riba 2010 m., palyginti su 2009 m.,
sumažėjo 15,6 proc. (Skurdo rizikos riba, 2011). Taigi 2010 m. Lietuvos skurstančių senat
vės pensininkų dalis buvo artima ES-27 vidurkiui. Apie 13 proc. pensininkų 2010 m. taip

pat skurdo Lenkijoje, Rumunijoje ir Vokietijoje. Visgi 2009 m. senatvės pensininkų padėtis
Lietuvoje buvo labai skirtinga. Remiantis „Eurostat" duomenimis, 2009 m. Lietuvoje skurdo

27,6 proc. išėjusiųjų į pensiją. Lietuvos situacija pagal šį rodiklį 2009 m. buvo artima Įungtinės Karalystės situacijai, kur skurdo 29,6 proc. senatvės pensininkų (detaliau žr. 2-7 priedą).

Panaši Lietuvos pensininkų skurdo paplitimo padėtis ES šalių kontekste ir lygi
nant šį rodiklį ne su visų gyventojų skurdo lygiu, o tik su darbingo amžiaus gyventojų,
(žr. 6.2-1 pav., detaliau žr. 2-9 priedą).
2009 m. duomenimis, daugumoje ES valstybių narių senatvės pensininkų skur

do rizikos lygis buvo didesnis nei dirbančiųjų skurdo rizikos lygis. Tik Liuksembur
ge, Vengrijoje ir Rumunijoje skurdo didesnė dalis dirbančiųjų nei išėjusiųjų i pensiją.
Kaip jau minėta, Lietuvoje 2009 m. pensininkų skurdo rizikos lygis siekė 27,6 proc,
tuo tarpu dirbančiųjų - 10,4 proc. Taigi 2009 m. skurdo beveik kas ketvirtas Lietuvos
pensininkas, o dirbantysis - beveik kas dešimtas. Didesnė dalis nei Lietuvoje senatvės
pensininkų 2009 m. skurdo tik Bulgarijoje, Estijoje, Kipre ir Latvijoje. Pastarojoje šaly
je skurdo beveik kas antras pensininkas ir kas dešimtas dirbantysis.
snys, nes rašant ataskaita .Eursotat" buvo pateikti ne visų ES-27 Salių 2010 m. duomenys.

220 Socialinis draudimai Lietuvoje: kontekstas

6.2-2 lentelė. Skurdo rizikos lygio pokyčiai (proc.)
2005

2006

2007

20M

2001

20t0

2011

2012

Vidutiniškai visi gyventojai20,5
Senatvės pensininkai17,5

20,0
22,7

19,1
29,8

20,0
30,8

20,6
27,6

20,2
13,3

19,2

18,6

437

566

720

831

701

...

Skurdo rizikos riba. Vienas gyvenantis asmuo (Lt)

666

...
749

335

Šaltinis: Rodiklių duomenų bazė. Skurdo rizikos rodikliai. Statistikos departamentas, [žiūrėta 2011 m. lapkričio 4
d.]. Prieiga per internetą: http://dbl.statgov.lt/statbank/default.asp^^l280.
Lietuvoje pensininkų skurdo lygio permaininga raida 2009-2010 m., o ir per ilgesnį
periodą, susijusi su daugumos jų pajamų artumu skurdo ribai. Pastaroji tiesiogiai pro

porcingai susijusi su šalies gyventojų pajamų mediana (sudaro jos 60 proc.) ir pagrin
diniai jos kitimo veiksniai yra šalies gyventojų vidutinės pajamos ir jų diferenciacija.
Abiem veiksniams mažai įtakos turi socialinė politika. Tuo tarpu pensininkų pajamos
yra tiesioginis socialinės politikos rezultatas. Kai kinta šalies vidutinės pajamos ir jų me

diana, šalies vyriausybė nebūtinai tiksliai į tai reaguoja. Kartais pensijos padidinamos
daugiau, kartais sprendimas dėl jų didinimo atsilieka nuo vidutinių pajamų augimo. Pa
sekmė - atsiskiriantys visų šalies gyventojų vidutiniškai ir pensininkų skurdo rizikos

lygiai (6.2-2 lentelė). Kaip matome, 2005-2010 m. vidutinis skurdo rizikos lygis kito
maždaug tik 1,5 proc. (19,1 ir 20,6), o pensininkų svyravo net nuo 13 proc. iki 30 proc.
Taigi, pensininkų skurdo lygis yra labai jautrus skurdo ribos pokyčiams.
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6.2-2 pav. Bendra pensijų pakeičiamumo norma ES šalyse 2009 m. (proc).
Šaltinis: Aggregate replacement rado. „Eurostat". [žiūrėta 2011 m. lapkričio 10 d.]. Prieiga per internetą: nttp://
appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupDownloads.do.

Kitas svarbus rodiklis kalbant apie senatvės pensininkų gerovę yra pajamų pa
keičiamumo norma (pensijos ir algos santykis), kuri parodo, kokiu mastu pensija
kompensuoja prarastą algą, kai asmuo dėl senatvės pasitraukia iš darbo rinkos. 6.2-

2 pav. (detaliau žr. 2-8 priedą) pateikti ES valstybių 2009 m. duomenys apie bendrą
pakeičiamumo normą (angį. aggregate replacement ratio). kuri apskaičiuojama kaip
65-74 m. amžiaus asmenų individualių medianinių bruto pensijų ir 50-59 m. amžiaus
asmenų individualių medianinių bruto darbo užmokesčių santykis. Skaičiuojant šį ro
diklį neįtraukiamos kitos socialinės išmokos.
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6.2-3 lentelė. Neto pensijų pakeičiamumo normos pagal skirtingus darbo užmokesčius
0,5 dwbo užmok^sčio1 dirbo užmok^stis1.5 dtrbo užmokM^k)
Austnja
Belgija
Čekija
Danį:
Estija
Suomija

^
'.

Prancūzija
Vtokjettįa

•

Graikija
Viangrija
Airija
Kalia
Liuksemburgas
Nyderlandai
Lenkija
Portugalija
Slovakija
Slovėnija
Ispanija
Švedija
Jungtinė Karalystė
ES-27

.
:

:

91,3
81,8 ';

89,9
64,1

84,6
52.0

64,4
89,8

48,9

73,4
72,0

58,3
65.2

51.4
64,4

69,4
55,6

60,4
57,9

57^

113,6
96,3

111,2

106,8

106,0

103^

60,8
78,2(63,4r

35,8
75,3(62,1)

26,8
76.7(62,1)

103,1
104.5

94,0
99,8

68,1 (53,4)
73,4

68,2(50,6)

90,9
96,4
68.3 (50,4)

••" • '.--.

l

94,0
131,9

>;
.

80,8

53.1

692

705

68,3
82,5 ':.•'••;.

74.5
85,4

76,7
86,2

82,3
67,0

84,9
53,6

88,4
72,6

41,5
74,2(72,1)

30,5
70,6(68,4)

'•:-.:':--'•

67.5
81.8(79,7)

* Skliausteliuose pateiktos moterų pensijų pakeičiamumo normos, jeigu jos yra skirtingos.
Šaltinis: Pension at a GlancežOl 1: Retirement-lncome Systems in OECD and G20 Countries. OECD, 2011, [žiūrėta 2011 m.
lapkričio 18dJ. Prieiga per intemetą: http://www.dgaep.gov.pt/upload//Rlareas/Pensiotis_atLa^glance_2011.pdf.
6.2-2 pav. pateikti duomenys rodo, kad 2009 m. bendra pensijų pakeičiamumo
norma ES-27 šalyse buvo lygi 51 proc. ES-27 valstybėse narėse bendra pensijų pakei
čiamumo norma svyravo nuo 34 proc. Bulgarijoje iki 68 proc. Prancūzijoje. Lietuvos
pensijų pakeičiamumo norma, palyginti su ES-27 vidurkiu, 2009 m. buvo tik 3 pro
centiniais punktais mažesnė, tačiau, palyginti su Prancūzija, kur šis rodiklis aukščiau
sias, - net 30 procentinių punktų mažesnė. Lietuva pagal šį rodiklį buvo artimiausia
Vokietijai, Maltai, Airijai ir Suomijai. Vadinasi, vidurio pensinio amžiaus (65-74 m.)
Lietuvos gyventojai tenkinasi 48 proc. pajamų, kurias gauna priešpensinio amžiaus
gyventojų grupė. Kadangi darbo užmokestis apmokestinamas gyventojų pajamų mo
kesčiu ir socialinio draudimo įmoka, neto pajamų pakeitimo norma yra kiek didesnė.
Europos ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo organizacija (EPBO, angį.

OECD) pateikia informaciją ir apie pakeičiamumo normą, atsižvelgiant į skirtingus
darbo užmokesčius. 6.2-3 lentelėje pateikti duomenys apie neto pakeičiamumo nor
mą pagal skirtingus darbo užmokesčius 2010 m. ES šalyse.
Daugumoje ES šalių pensijų pakeičiamumo norma yra didžiausia tuo atveju, jeigu as
muo uždirba 0,5 vidutinio šalies darbo užmokesčio. Sis rodiklis svyruoja nuo 60,8 proc.

Airijoje iki 113,6 proc. Graikijoje. Vidutinį darbo užmokestį uždirbančiųjų pensijos ir algos
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santykis mažiausias yra vėlgi Airijoje, o didžiausias Graikijoje. Taip pat yra ir su uždirban
čiųjų 1,5 šalies vidutinio darbo užmokesčio neto pensijų pakeitimo norma.
6.2-4 lentelė. Pensininkų disponuojamųjų pajamų Gini koeficiento palyginimas su ES
valstybių narių šalių vidurkiu 2007 m.
iaiMvMuiUi

PraMikai
Portugalija
Kipras

40.3
39,2

Jungtinė Karalyste
Graikija

31,0
30,8

Ispanija
Italija

29,7
29,1

Airija

27,6
27,1

Austrija

.

"•. .

36,8
29,8

.

32,6
34.4

•;

•

"

•'••

•• •'-" •-''•''

26,6
27,6

'•"••••;

Liuksemburgas
Latvija

25.3
24,0

Lenkija
Belgija

23,5
23,2

33,8
26,3

Suomija
Vengrija
Švedija

22,0
21,4

26,2
25,6

21,3
20,4

33,8

Eslja

19,0
16,4

25,2
33,4

Slovakija
Čekija

16,2

24,5

13,4

25,3

Danija

•:..•.,••' •••.

31,3
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26,7
26,0

Lietuva

;

31,3
32,3

Nyderlandai

Prancūzija

.••;•-.

-

-•• •••-.,:•;-- '
...

27,4
35,4

; •

23,4

Šaltinis: 1. Pensininkų pajamų Gini koeficientas: Atkinson A. B., Marlier E. Income and living conditions in Europe.
European Commission, 2008. [i•iūrėta 2011 m. lapkričio 18 d.j. Prieiga per internetu: http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/cache/lTY_OFFPUB/KS-31-10-555/EN/KS-31-10-555-EN.PDF2. BendrasšaliesGinikoeficientas:
Gini coefficient. ..Eurostat". [žiūreta 2011 m. lapkričio 18 d.]. Prieiga per internetą: http://epp.eurostat.ec.europa.
eu/tgm/table.do?tab=table&in.it=l&language=en&pcode=tessil90&plugin=0.

Kaip jau parodėme 6.1 skyriuje, pajamų nelygybė tarp pensininkų Lietuvoje ge
rokai mažesnė nei vidutiniškai tarp visų šalie gyventojų. Tai atsispindi ir tarptauti
niuose palyginimuose. Pajamų nelygybė tarp Lietuvos pensininkų santykinai nedidelė.
Lietuva yra tik 18 vietoje tarp ES šalių, apie kurias turime duomenų (6.2-4 lentelė).

2007 m. tarp pensininkų pajamų nelygybės mastas didžiausias buvo Portugalijoje ir
Kipre - apie 40 proc, o mažiausias - Čekijoje, apie 13 proc. Pensininkų pajamų ne

lygybės rodiklis Lietuvoje 2007 m. buvo artimas tokių šalių, kaip Vengrija, Švedija ir
Danija pensininkų pajamų nelygybės rodikliui. Šiose šalyse išėjusiųjų į pensiją dispo
nuojamųjų pajamų Gini koeficientas buvo lygus apie 20 proc.
Daugumoje šalių (išskyrus Portugaliją ir Kiprą^ pajamų nelygybė tarp pensininkų
mažesnė nei vidutiniškai tarp visų šalies gyventojų. Tačiau Lietuvoje, kaip ir Latvi

joje, Lenkijoje, Estijoje, Slovakijoje ir Čekijoje pensininkų pajamų nelygybės mastas
buvo gerokai mažesnis už šalies vidurkį (6.2-4 lentelė). Pastarosiose dviejose šalyse
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ir vidutinė gyventojų pajamų nelygybė yra labai nedidelė - Gini koeficientas tesiekia
24-25 proc. ir tai yra beveik mažiausi skaičiai ES. Baltijos šalys ir Lenkija, priešingai,

išsiskiria beveik didžiausia vidutine gyventojų pajamų nelygybe (Gini koeficientas di
desnis kaip 33 proc), tačiau pensijų sistemos labai išlygina pajamas ir tų sistemų dėka
nelygybė tarp pensininkų yra nedidelė.

6.3. Pagrindinių socialinių grupių dalyvavimo
socialinio draudimo pensijų schemose rezultatai
Šiame skyriuje bus siekiama parodyti socialinio draudimo sistemos poveikį ats
kiroms senatvės ir netekto darbingumo pensijų gavėjų grupėms. Analizuosime da
lyvavimo pensijų draudimo sistemoje rezultatų skirtumus tarp vyrų ir moterų, tarp

skirtingą darbo užmokestį gavusių asmenų, skirtingų ūkio šakų ir profesijų atstovų,
samdomų darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų. Siekiant atskirti ir išryškinti
dalyvavimo socialinio draudimo sistemoje rezultatų skirtumus tarp grupių bus atlie
kamas apdraustųjų, pasižyminčių tam tikrais bruožais, dalyvavimo socialinio draudi
mo sistemoje hipotetinis modeliavimas. Analizuojamas dalyvavimo socialinio draudi
mo sistemoje rezultatas - buvusių darbinių pajamų pakeitimo norma išėjus į pensiją.
Prieš aptariant modeliavimo rezultatus trumpai apžvelkime senatvės ir netekto dar
bingumo pensijų apskaičiavimo ypatumus ir modeliavimui naudotas prielaidas. Senatvės
pensijos skiriamos ir mokamos vadovaujantis 1994 m. liepos 18 d. Valstybinių socialinio

draudimo pensijų įstatymu (Žin., 1994, Nr.59-1153; 2005, Nr.71-2555) (toliau Įstatymas)
bei Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr.1156 patvirtintais Valstybinių socia
linio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais (Žin., 1994, Nr.91-1781; 2005,
Nr.83-3066) (toliau Nuostatai). Pensijų apskaičiavimo tvarka buvo aptarta 5.2.3 skyriuje.
Priminsime, jog senatvės pensiją sudaro pagrindinė ir papildoma dalys bei priedas už sta
žo metus ar pensijos atidėjimą, pensijos dydžiui taikomos „lubos" ir „grindys".
Hipotetiškai modeliuojant dalyvavimo socialinio draudimo pensijų sistemoje

rezultatus laikomasi prielaidos, jog asmuo yra įgijęs bent būtinąjį draudimo stažą.
Taip pat laikomasi prielaidos, jog hipotetiniai asmenys visą draudimo stažą įgijo po
1993 m. ir iki tol, kol pagal Įstatymą įgyja teisę gauti valstybinę socialinio draudimo
senatvės pensiją. Laikomasi prielaidos, jog visu modeliuojamu laikotarpiu apdraustų

jų pajamų šaltinis nekito. Taigi bendroji pensijos formulė būtų tokia:
SP = 1,1 *BP + 0,005*S*K*D +0,03*BP*(S-30)21
Netekto darbingumo pensijos skiriamos ir mokamos remiantis 1994 m. liepos
18 d. Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu (Žin., 1994, Nr.59-1153; 2005,
Nr.71-2555) bei Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr.1156 patvirtintais Vals-

;1SP - socialinio d^^udimo senatvės pensija; BP - Socialinio draudimo bazinės pensijos dydis; S - stažas, įgytas po 1994 m. sausio
1 d. dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu; K - asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas, apskaičiuotas
pagal draudžiam^sias pajamas, turėtas nuo 1994 m. sausio 1 d.; D - Vyriausybės patvirtintos einamųjų metų draudžiamosios
pajamos, galiojančios ų mėnesį, už kurį mokama pensija.
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tybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais (Žin., 1994, Nr.911781; 2005, Nr.83-3066). Jų apskaičiavimo tvarka taip pat buvo aptarta 5.2.3 skyriuje.

Priminsime, jog apskaičiuojant netekto darbingumo pensijų dydj yra naudojama
analogiška pensijos formulė, kaip ir senatvės pensijos atveju, pensijos dalis koreguo
jama atsižvelgiant į netekto darbingumo laipsnį. Taigi pajamų pakeitimo norma ne
tekto darbingumo pensijų gavėjams, netekusiems 60-70 proc. darbingumo analogiška
senatvės pensijos pajamų pakeitimo normai. Absoliutūs netekto darbingumo pensijos
skaičiai gali būti mažesni, kai asmuo anksti netenka dalies darbingumo ir dėl šios prie
žasties nepasiekia maksimalaus savo atlyginimo augimo potencialo. Pakeitimo normos
netekto darbingumo atvejais, kai netekta 75-100 proc. arba 45-55 proc. darbingumo,
bus proporcingai mažesnės arba didesnės, atsižvelgiant į aukščiau minėtą nedarbin
gumo pensijų apskaičiavimo tvarką. Galima pastebėti, jog netekus 75-100 proc. dar

bingumo, pensijos dydžiui dar didesnę įtaką turi nuo stažo bei pajamų nepriklausoma
pagrindinė pensijos dalis, kuri yra padidinama apie 36 proc, lyginant su 60-70 proc.
netekto darbingumo pensija. Tuo tarpu esant mažesniam nei 55 proc. nedarbingumui,
proporcingai sumažinama tiek pagrindinė, tiek papildoma pensijos dalys bei priedai.
Visgi techniniu požiūriu senatvės ir netekto darbingumo pensijų apskaičiavimas

yra susiję, todėl žemiau bus modeliuojami ir detaliai aptariami tik senatvės pensijų
pakeitimo normų skirtumai, kurie su atitinkamomis išlygomis gali būti pritaikomi ir
kalbant apie netekto darbingumo pensijas.

Kitos hipotetinio modeliavimo prielaidos:
•Hipotetinių asmenų įgytas draudimo stažas yra 30 ir/arba 40 m.

•Visas draudimo stažas įgytas po 1993 m. ir iki tol, kol pagal Įstatymą asmenys
įgijo teisę gauti valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją.
•Po 2010 m. minimalios algos ir vidutinių šalies algų santykis su metų drau
džiamosiomis pajamomis (t. y. asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas) ne
kinta ir yra lygus 1995-2010 m. šio santykio vidurkiui.
•Pensijos dydis apskaičiuotas 2011 m. kainomis, remiantis 2011 m. pensijų dy

džio apskaičiavimo taisyklėmis (Įstatymo redakcija aktuali nuo 2011-07-13},
2011 m. einamųjų metų draudžiamųjų pajamų ir bazinės pensijos dydžiais.

6.3.1. Skirtingą darbo užmokestį gaunančių asmenų dalyvavimo
pensijų draudimo sistemoje rezultatai
Analizuojami 8 hipotetiniai modeliai (darbo užmokesčio klasės), kai asmens
draudžiamosios pajamos visą laikotarpį buvo lygios:

•minimaliai algai šalyje;
•0,5 vidutinio šalies darbo užmokesčio;
•1 vidutiniam šalies darbo užmokesčiui;
•1,5 vidutinio šalies darbo užmokesčio;
•2 vidutiniams šalies darbo užmokesčiams;

•2,5 vidutinio šalies darbo užmokesčio;
•3 vidutiniams šalies darbo užmokesčiams;
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• 5 vidutiniams šalies darbo užmokesčiams.
6.3-1 pav. pateikti senatvės pensijos pakeitimo normos simuliacijos rezultatai
skirtingoms darbo užmokesčio grupėms.

1MMA 0.5VDU 1 VDU V5VDU 2VDU 2.5VDU 3VDU 5VDU
Draudžiamųjų pajamų suma visą stažo laikotarpį iki pens^os
•Pensijos santykis su paskutinių metų atlyginimu (neto).
•Pensijos santykis su paskutinių metų atlyginimu (bruto).
6.3-1 pav. Senatvės pensijos bruto ir neto pakeitimo norma skirtingose darbo užmokesčio
grupėse (turint 40 m. darbo stažą).
M MA - šalies minimali mėnesio alga; VDU - vidutinis darbo užmokestis, šalies ūkis su individualiosiomis įmonėmis.
Šaltinis: apskaičiuota autorių pagal Statistikos departamento duomenis. Detalūs duomenys pateikti 2-10-2-12 prieduose.
Kaip galima matyti 6.3-1 pav., Lietuvos senatvės pensijų sistema turi ryškių per
skirstymo bruožų: tiek bruto, tiek neto pajamų pakeitimo normos senatvėje mažėja,
didėjant darbinėms pajamoms iki pensijos. Didesnis pakeitimo normos mažėjimas
pastebimas pajamų grupėse iki 1,5 vidutinio darbo užmokesčio, tuo tarpu esant dides
nėms pajamoms, pakeitimo norma mažėja ne taip sparčiai, kol pasiekia ribinį asmens

draudžiamųjų pajamų koeficientą (pasiekus 5 dydžio asmens draudžiamųjų pajamų
koeficientą, taikomos senatvės pensijos „lubos" ir pakeitimo norma krenta sparčiau).
Spartesnis pakeitimo normos mažėjimas esant žemesniam asmens draudžiamųjų paja

mų koeficientui rodo didesnį pagrindinės pensijos dalies svorį šioje pajamų ir išmokų
kategorijoje bei papildomos dalies svorio didėjimą augant pajamoms.
2-10 - 2-12 prieduose taip pat pateikiamos bruto ir neto pakeitimo normos as
menims, turintiems 30 m. darbo stažą. Skaičiavimai rodo, jog pakeitimo norma įgijus

tik būtinąjį stažą yra apie 23 proc. žemesnė, nei įgijus 40 m. stažą. Visgi, kaip būtų
galima numanyti iš pensijų apskaičiavimo formulės, trumpesnis stažas iš esmės ne
pakeičia skirtingų pajamų grupių pakeitimo normos dinamikos: skirtingas pajamas
gavusių ir 30 m. darbo stažą turinčių asmenų pensijų pakeitimo normos kritimas di
dėjant pajamoms iš esmės atitinka 6.3-1 pav. pavaizduotą dinamiką.

6.3.2. Skirtingų ūkio šakų ir profesijų atstovų dalyvavimo
pensijų draudimo sistemoje rezultatai
Draudžiamųjų pajamų dydis pagal ūkio šakas apskaičiuotas, remiantis Statistikos
departamento duomenimis apie 2000-2010 m. vidutinį metinį bruto darbo užmokestį
pagal ekonominės veiklos rūšį.
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Prielaidos:

•Hipotetinių asmenų įgytas draudimo stažas yra 40 m.
•Draudžiamųjų pajamų skirtumas skirtingose ūkio šakose ir santykis su viduti
nėmis draudžiamosiomis pajamomis visą draudimo laikotarpį po 2010 m. yra
pastovus ir lygus 2000-2010 m. vidurkiui.

•Visas draudimo stažas įgytas po 1993 m. ir iki tol, kol pagal Įstatymą asmenys
įgijo teisę gauti valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją.
•Pensijos dydis apskaičiuotas 2011 m. kainomis, remiantis 2011 m. pensijų dy

džio apskaičiavimo taisyklėmis (Įstatymo redakcija aktuali nuo 2011-07-13),
2011 m. einamųjų metų draudžiamųjų pajamų ir bazinės pensijos dydžiais.
6.3-2 pav. pateikti senatvės pensijos pakeitimo normos simuliacijos rezultatai
skirtingoms ūkio šakoms.

6.3-2 pav. Senatvės pensijos bruto ir neto pakeitimo norma skirtingose ūkio šakose (procj.
Šaltinis: apskaičiuota autorių pagal Statistikos departamento duomenis (detali informacija 2-13 priede).

DraudSamųjų pajamų suma visa. stalo laikotarpi iki pensijos
•Pensijos santykis su paskutinių metų atlyginimu (bruto).
•Pensijos santykis su paskutinių metų atlyginimu (neto).
6.3-3 pav. Senatvės pensijos bruto ir neto pakeitimo norma pagrindinėse profesijų
grupėse (proc).
Šalt.: apskaičiuota autorių pagal Statistikos departamento duomenis (detali informacija 14 priede).
1 - teisės aktų leidėjai, vyresnieji valstybės pareigūnai, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kiti vadovai; II - specialistai:
11! -jaunesnieji specialistai ir technikai; IV- jaunesnieji tarnautojai; V - paslaugų sektoriaus ir parduotuvių bei
turgaviečių darbuotojai; VI - kvalifikuoti prekinio žemės ūkio ir žuvininkystės darbininkai; VII - kvalifikuoti
darbininkai ir amatininkai; VIII - įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai; IX - nekvalifikuoti darbininkai.
6.3-2 pav. pateikti duomenys rodo, jog didžiausios pakeitimo normos, jei ateityje išliks
panaši kaip 2000-2010 m. skirtingų ūkio šakų atlyginimų dinamika, numatomos statybų,
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Vyrai Ir motiy

privataus sektoriaus, apdirbamosios gamybos ir kitų paslaugų sektoriuose. Visgi dalį pa
keitimo normų skirtumų nulėmė 2010 m. labai kritęs kai kurių sektorių atlyginimų lygis,
o tai dirbtinai pakėlė pakeitimo normas, lyginant su pastarųjų metų gautomis pajamomis.
Absoliutūs simuliuojamų pensijų dydžiai ir detalūs duomenys pateikti 2-14 priede.
Draudžiamųjų pajamų dydis pagal pagrindines profesijų grupes buvo apskaičiuotas
remiantis Statistikos departamento 2002 m. ir 2006 m. duomenimis. Laikomasi tokių pat

prielaidų, kaip ir ankstesnėje simuliacijoje. Skirtingų profesinių grupių draudžiamųjų pa
jamų skirtumai ir santykis su vidutinėmis draudžiamosiomis pajamomis visą draudimo
laikotarpį po 2006 m. buvo laikomi pastoviais ir lygiais 2002 m. bei 2006 m. vidurkiui.
Kaip rodo 6.3-3 pav. pateikti duomenys, didžiausios pakeitimo normos numato
mos kvalifikuotiems prekinio žemės ūkio ir žuvininkystės darbininkams bei nekvali
fikuotiems darbininkams, kurių atlyginimai yra mažiausi, lyginant su kitomis anali
zuotomis profesijų grupėmis. Žemiausios pakeitimo normos numatomos didžiausius

atlyginimus tipiškai gaunantiems profesijų atstovams: teisės aktų leidėjams, vyresnie
siems valstybės pareigūnams, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kt. vadovams. Detalūs
duomenys pateikti 2-14 priede.

6.3.3. Vyrų ir moterų dalyvavimo pensijų draudimo sistemoje
rezultatų skirtumai
6.3-1 lentelė. Vyrų ir moterų, gaunančių vidutinę algą, dalyvavimo pensijų draudimo
sistemoje rezultatai
2010 m. atlyginimas (bruto)
2010 m. atlyginimas {neto)22

2151,10
1671,4

Pensijos dydis"

635,44

1843,7

1988,K
1552,4

1447

823,25

596,49

Pagrindinė dalis

683,91

615,21

396,00

Papildoma dalis
Priedas už stažo metus
Papildomos dalies svoris pensijoje:
Pens^os santykis su paskutinių metų alga (bruto)

239.44
0,00

319,25
108,00

200,49
0,00

233,91
54,00

219,21
o.oo

0,38
0,30

0,39
0.3B

0,34
0,32

0,34
0,37

0,36
0,31

0,49

0,41

0,47

0,40

40

30

Pensij os santykis su paskutinių metų alga (neto)
0,38
b^_#|l(
rvra^i f. . . iii^ y p

360

BP

S

30

K

1,364

D

36
1.142

30
1.249

1170

Šaltinis: apskaičiuota autorių pagal Statistikos departamento duomenis.

Vyrų ir moterų draudžiamųjų pajamų dydis apskaičiuotas remiantis Statisti
kos departamento duomenimis apie vyrų ir moterų vidutinių algų skirtumus 20062010 m. Laikomasi prielaidos, jog vyrų ir moterų algų skirtumas ir santykis su viduti-

"Neto atlygin

i s pateiktas Statistikos departamento.

"Pensijos dydis apskaičiuotas 2011 n
cija aktuali nuo 2011-07-13), 2011 m
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ne alga šalyje visą draudimo laikotarpi po 2010 m. yra pastovus ir lygus 2006-2010 m.
vidurkiui. Kitos prielaidos atitinka ankstesnių simuliacijų prielaidas.
6.3-1 lentelėje pateikti duomenys rodo, jog mažesni vidutiniai moterų atlyginimai,

palyginus su vyrų vidutiniais atlyginimais lemia aukštesnę dėl senatvės prarastų pajamų
pakeitimo normą moterims, esant tokiam pačiam, kaip ir vyrų darbo stažui. Tuo tarpu
kai stažas skiriasi, tarkim, dėl tikėtinai trumpesnės moterų darbinės veiklos, dėl skirtingo
senatvės pensijos amžiaus, situacija iš esmės pasikeičia ir vyrų pensijų pakeitimo normos
pradeda viršyti moterų pajamų pakeitimo normas senatvėje. Absoliučiais dydžiais, simu
liuojamos vyrų pensijos yra visais nagrinėtais atvejais didesnės, negu moterų.

6.3.4. Samdomų darbuotojų ir savarankiškai dirbančiųjų
dalyvavimo pensijų draudimo sistemoje rezultatų skirtumai
Samdomų darbuotojų ir savarankiškai dirbančiųjų dalyvavimo pensijų draudimo
sistemoje rezultatų skirtumus lemia tiek šių grupių pajamų dydžio skirtumai, tiek ir
svarbūs socialinio draudimo taisyklių skirtumai.

Nors apskaičiuojant savarankiškai dirbančiųjų pensiją yra naudojama tokia pat
formulė, kaip ir samdomų darbuotojų, o stažui, įgytam dirbant savarankiškai, prily

ginami savarankiškai dirbančiųjų draudimo valstybiniu socialiniu pensijų draudimu
laikotarpiai, kuriais šie asmenys buvo draudžiami bent pagrindinei pensijos daliai,
esminis skirtumas, darantis poveikį pensijos dydžiui, yra tas, jog iki 2002 m. indivi

dualių (personalinių) įmonių savininkai ir jiems Vyriausybės nustatyta tvarka pri
lyginti savarankiškai dirbantys asmenys, ūkininkai ir dirbantys ūkyje jų ūkių nariai,
patentus įsigiję asmenys privalomai buvo draudžiami tik bazinei pensijai. Kitoms
draudimo rūšims ir papildomai pensijos daliai jie galėjo draustis savanoriškai. Nuo
2002 m. individualių (personalinių) įmonių savininkai, individualių (personalinių)
įmonių nuomininkai, advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, tikrųjų ūkinių bendri
jų nariai, komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai buvo privalomai draudžiami
bazinei pensijai ir papildomai pensijos daliai, o ūkininkai ir dirbantys ūkyje jų ūkių
nariai bei patentus įsigiję asmenys privalomai draudžiami tik bazinei pensijai. As
menys, dirbantys pagal verslo liudijimus (patentus), visą laikotarpį buvo privalomai

draudžiami tik pagrindinei pensijos daliai.
Savarankiškai dirbančiųjų valstybinio socialinio draudimo įmokos per visą na
grinėjamą laikotarpį buvo apskaičiuojamos kitokia nei samdomiems darbuotojams
numatyta tvarka bei netaikomas neapmokestinamųjų pajamų dydis. Įmokos pensijų
pagrindinei daliai gauti buvo apskaičiuojamos 50 proc. bazinės pensijos dydžio. Nuo
2002 m. savarankiškai dirbantys asmenys papildomai pensijos daliai privalomai buvo
draudžiami tuo atveju, jeigu jų pajamų metinė suma, iš apmokestinamojo pelno, ap

skaičiuoto pagal Pelno mokesčio įstatymą, atėmus mokestinių metų pelno mokesčio
sumą, arba pajamų metinė suma, apskaičiuota iš apmokestinamųjų pajamų, apskai
čiuotų pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, atėmus mokestinių metų pajamų
mokesčio sumą, buvo lygi 12 minimalių mėnesinių algų sumai arba didesnė, o įmokos
valstybinio socialinio draudimo pensijos papildomai daliai gauti dydis buvo 15 proc.
nuo savarankiškai dirbančiųjų pasirinktos valstybiniam socialiniam draudimui dekla-
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ruojamų pajamų metinės sumos. Tokia tvarka galėjo lemti nenorėjimą deklaruoti di
desnės negu minimaliai leistinos pajamų sumos.

Žemiau pateikiamose simuliacijose bus analizuojami du hipotetiniai atvejai:
1.kai savarankiškai dirbančio (pagal individualios veiklos pažymą) ir samdomo
darbuotojų mėnesio neto pajamos visą laikotarpį buvo lygios minimaliai al
gai arba vidutiniam Statistikos departamento skelbiamam mėnesiniam darbo
užmokesčiui po visų mokesčių (žr. 6.3-2 lentelę);

2.kai savarankiškai dirbančiojo (pagal individualios veiklos pažymą) mėnesi
nis pelnas nuo 2002 m. buvo lygus minimaliai ribai, nuo kurios savarankiškai

dirbantys asmenys buvo privalomai draudžiami ir papildomai pensijos daliai
(žr. aukščiau), o samdomas darbuotojas visą laikotarpį gavo minimalų darbo
užmokestį (žr. 6.3-3 lentelę).
6.3-2 lentelė. Samdomų darbuotojų ir individualiai dirbančiųjų, gaunančių tokio pat
dydžio neto pajamas iš samdomo darbo/individualios veiklos, dalyvavimo pensijų draudimo
sistemoje rezultatų skirtumai
Samdomas
darbuotojas
Pajamos S samd. darbo, tnd. veikto
2010 m. (neto)

Pensijos dydis
. .

Papildoma dalis
Priedas už stažo metus

•

Papildomos dalies svoris pensijoje
Pensijos santykis su paskutinių metų
pajamomis (neto)

Laisvoji
profesija

Samdomas
darbuotojas

Nelaisvoji
profesija

7M (MMA neto)

Samdomojo darbo vietos kaina/
apmokestinamos individualios veiklos
pajamos
Suma, nuo kurios mokamos pensijų
draudimo [mokos
Pagrindinė dalis

Asmuo, vykdantis
individualią veiklą-

Asmuo, vykdantis
Individualią veiklą*
Laisvoji
profesija

Nelaisvoji
profesija

1545,81 (VDU neto)

1048.64

1060.78

929.41

2606

2333.31

2027,3

800,00

530,39

464,71

1988.1

1166,65

1013,65

484.05

441,87

436,19

615,21

496,91

483,67

396,00

396,00

396,00

396,00

396.00

396,00

88,05
0,00 ••;

45,87
0,00

40,19
0,00

219,21
0,00

0,18

0,10

0,09

0,36

100,91
0,00
0,20

87,67
0,00
0,18

0,71

0,65

0,64

0,40

0,32

0,31

Pensijų formulės koeficientų reikšmės
BP

'

••••-•.'•••

S
K-

'•' • -

":. ''•'" -'

•-

380
30
0,502

30

30"
'

0.358

0,312

D

1,249

30"
0,784

0,681

1170

^Kai individuali veikla vykdoma ne naaal individualios veiklos liudiiima.
*• Iki 2002 m. stažas įskaičiuojamas tik pagrindinei pensijos daliai.
Duomenys apie individualia veikla besiverčiančių asmenų vidutiniškai deklaruo
jamas pajamas per visą nagrinėjamą laikotarpį nėra prieinami, todėl atitinkamas atve
jis nebus analizuojamas.
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Kitos prielaidos:
•Pensijos dydis apskaičiuotas 2011 m. kainomis, remiantis 2011 m. pensijų dy

džio apskaičiavimo taisyklėmis (Įstatymo redakcija aktuali nuo 2011-07-13),
2011 m. einamųjų metų draudžiamųjų pajamų ir bazinės pensijos dydžiais.
•Visas pensijų draudimo stažas lygus 30 m. ir buvo įgytas po 1993 m.
•Po 2010 m. minimalios algos ir šalies vidutinio darbo užmokesčio santykis su
metų draudžiamosiomis pajamomis (t. y. asmens draudžiamųjų pajamų koefi

cientas) nekinta ir yra lygus 1995-2010 m. šio santykio vidurkiui, o individua
lios veiklos pajamų suma. lygi minimaliai algai.

Siekiant palyginti samdomą darbą dirbančių ir individualią veiklą vykdančių as
menų mokestinę naštą 6.3-2 ir 6.3-3 lentelėse taip pat apskaičiuota samdomo darbo

vietos kaina (įskaitant draudėjo ir apdraustojo mokesčius bei įmokas) ir apmokestina
mos individualios veiklos pajamos (po galimų neapmokestinamų atskaitymų).
6.3-3 lentelė. Samdomų darbuotojų ir individualiai dirbančių asmenų, gaunančių
minimalias pajamas iš samdomo darbo/individualios veiklos, dalyvavimo pensijų draudimo
sistemoje rezultatų skirtumai"

Minimali samdomo darbo vietos kaina ir minimalios
individualios veiklos pajamos (Lt)"
Suma, nuo kurios mokamos pensij ų draudimo įmokos
(Lt).
Pajamos Ssacnd. darbo, MMd.veikkM 2010 m. (neto)

Asmuo, vykdant^i Individualią Mikų-

Samdomas
darbuotojas

Laisvoji profesija

Nelaisvoji profesija

1048,64

941,18

842,11

800.00

470.59

421.05

678,5

: '•••• 593,88

- ;

608 • •':

Mokestinė našta iš viso (proc.)
Pensįos dydis:-...T

35.3
484,05

36,9
y •• :•.•'• 436,69

27.8
432,42

•

Pagrindinė dalis
Paoikioma dalis

396,00

396,00
40.69

396,00
36,42

"į

0,00
0,09 '•-'•'•'•

0,00
0,08

••••••;

88,05

Priedas už stažo metus
Papildomos dalės svoris pensįojs
Pensijos santykis su paskutinių metų pajamomis (neto)

0,00
0,18

'
" '-;

0,71

0,74

'•

0,71

Pensifonnu^^koeficntųr8*smės:

360

BP
8

. :'-' .•••"".

V.••'" ••'••••

30 •.•-.•;•' •:•••••..
0,502
::

ar- .'•-••-•.
0,316
ura '••:'

0,283

• Kai individuali veikla vykdoma ne pagal individualios veiklos liudijimq;
•• Minimalios apmokestinamos individualios veiklos pajamos, kai privalomai draudžiama ir papildomai pensijos daliai;
*" Iki 2002 m. stažas įskaičiuojamas tik pagrindinei pensijos daliai.
6.3-2 lentelėje pateikti duomenys rodo, jog esant tokioms pat neto pajamoms iš

samdomo darbo ar individualios veiklos (vadovaujantis 2011 m. taisyklėmis), indivi
dualią veiklą vykdančių asmenų pajamų pakeitimo norma gaunant senatvės pensiją

yra mažesnė, lyginant su samdomąjį darbą dirbančiųjų pakeitimo norma. Šie skir
tumai nulemti kelių aspektų. Pirmiausia, laikotarpiu iki 2002 m. individualią veiklą
vykdantys asmenys buvo draudžiami tik pagrindinei pensijos daliai, tad dalis jų įgyto
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stažo nėra įskaičiuojama, skaičiuojant papildomos pensijos dalies dydį. Kitas veiks
nys - pagal dabartinius įstatymus asmenų, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji
apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, socialinio draudimo įmokų bazę su

daro 50 proc. individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus privalomojo
sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokų) suma. Ši taisyklė, iš vie
nos pusės, sumažina individualią veiklą vykdančių asmenų mokestinę naštą, o iš kitos

pusės, sumažina individualiai dirbančio asmens draudžiamųjų pajamų koeficientą,
naudojamą apskaičiuoti papildomos senatvės pensijos dalies dydį.
Kalbant apie pajamų pakeitimo normą senatvėje iš vienos pusės ir dirbančiųjų
mokestinę naštą iš kitos, nors individualią veiklą vykdančių asmenų pensijos draudi
mo įmokų bazė yra mažesnė, palyginus su samdomų darbuotojų, vykdant individualią
veiklą nėra taikomas neapmokestinamas pajamų dydis, o privalomojo sveikatos drau
dimo mokestis yra skaičiuojamas bent nuo minimalios mėnesio algos dydžio. Tokiu
būdu 678,5 Lt neto pajamas gaunančio individualią veiklą vykdančio „laisvos" profe
sijos atstovo mokestinė našta yra net kiek didesnė už samdomąjį darbą dirbančiojo,
o pensijos pakeitimo norma - mažesnė. Individualią veiklą vykdančiam „nelaisvos"

profesijos atstovui situacija kiek palankesnė: tokių asmenų pensijos pakeitimo norma
yra mažesnė, bet taip pat mažesnė ir mokestinė našta. Situacijoje, kai deklaruojamos

didesnės pajamos iš individualios veiklos (lygios šalies vidutinio darbo užmokesčio
neto dydžiui], individualiai dirbančių asmenų mokestinė našta visais atvejais yra ma
žesnė, lyginant su samdomąjį darbą dirbančių asmenų, tačiau ir asmens draudžiamųjų
pajamų koeficientas, apskaičiuotas pagal dabartines taisykles, yra žymiai mažesnis.

Šie skirtumai, ateityje liksiant tokioms pat kaip dabar įmokų mokėjimo ir pensijų ap
skaičiavimo taisyklėms, gali lemti apie 20 proc. mažesnes senatvės individualiai dir

bančių asmenų pensijas, palyginus su tokias pat (vidutinio darbo užmokesčio dydžio)
neto pajamas praeityje gavusių samdomų darbuotojų pensijomis.

Nepalankūs individualią veiklą vykdančių „laisvųjų" profesijų atstovų dalyvavi
mo pensijų draudimo sistemoje rezultatai, lyginant su samdomąjį darbą dirbančiais ir

individualią veiklą vykdančiais „nelaisvųjų" profesijų atstovais, gali sukelti norą dek
laruoti kuo mažesnes apmokestinamąsias pajamas. Žemiau esančioje lentelėje anali
zuojami dalyvavimo socialinio pensijų draudimo sistemoje rezultatai, esant minima

liam pajamų iš samdomo darbo ir individualios veiklos lygiui.
6.3-3 lentelėje pateikti duomenys rodo, jog individualią veiklą pagal individua

lios veiklos pažymą vykdančių asmenų padėtis, kalbant apie pajamų pakeitimo normą
senatvėje yra pakankamai palanki, jei jie deklaruoja tik minimalią pajamų sumą, nuo

kurios turi būti mokamos įmokos papildomai senatvės pensijai: individualią veiklą
vykdančių „laisvųjų" profesijų atstovų mokestinė našta yra kiek didesnė, nei minima
lią algą gaunančių samdomų darbuotojų, tačiau didesnė ir pajamų pakeitimo norma
senatvėje; tuo tarpu „nelaisvųjų" profesijų atstovų pajamų pakeitimo norma senatvėje
yra tokia pat, kaip samdomų darbuotojų, tačiau mokestinė našta yra žymiai mažesnė.

Absoliučiais dydžiais minimalias pajamas/pelną gaunančių samdomų ir individualiai
dirbančių asmenų pensijos skiriasi apie 10 proc.
Apibendrinant galima teigti, jog siekiant didesnės pajamų pakeitimo normos se-
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natvėje yra paranku, remiantis dabartinėmis individualios veiklos apmokestinimo
taisyklėmis, deklaruoti kuo mažesnes apmokestinamąsias pajamas iš individualios

veiklos. Tuo tarpu esant aukštesniam individualių pajamų lygiui, individualiai dirban
čiųjų pajamų pakeitimo norma yra mažesnė, palyginus su atitinkamas neto pajamas
gaunančiais samdomąjį darbą dirbančiais asmenimis. Individualią veiklą vykdančių
„laisvųjų" profesijų atstovų dalyvavimo pensijų draudimo sistemoje rezultatai, įver
tinus pajamų pakeitimo normą senatvėje bei mokestinę naštą dirbant, yra prastesni,
lyginant su „nelaisvųjų" profesijų atstovais.
Apibendrinant 6.3 skyriaus medžiagą galima teigti, jog Lietuvos socialinio draudi
mo senatvės pensijų sistema turi ryškių vertikalaus perskirstymo bruožų: tiek bruto,
tiek neto pajamų pakeitimo normos senatvėje mažėja, didėjant buvusioms darbinėms
pajamoms. Spartus pensijų pakeitimo normų mažėjimas didėjant buvusioms paja
moms atspindi pensijų apskaičiavimo formulės struktūrą ir yra glaudžiai susietas su
pagrindinės pensijos dalies svoriu joje, o taip pat „lubų" taikymu. Sistemai būdingas

vertikalus perskirstymas iš esmės lemia ir perskirstymo tarp atskirų grupių (pagal
profesijas ir lytį) kryptį ir mastą. Didžiausios pensijų pakeitimo normos numatomos
profesinėms grupėms, kurių atlyginimai yra mažiausi (kvalifikuotų prekinio žemės
ūkio ir žuvininkystės darbininkų, nekvalifikuotų darbininkų); žemiausios pensijų pa
keitimo normos numatomos didžiausius atlyginimus tipiškai gaunančių profesijų at
stovams (teisės aktų leidėjams, vyresniesiems valstybės pareigūnams, įmonių, įstaigų,
organizacijų ir kt. vadovams). Esant vienodam su vyrais darbo stažui moterų pensi

jų pakeitimo norma tipiškai bus aukštesnė dėl vidutinių vyrų ir moterų atlyginimų
skirtumų. Tuo tarpu esant bent penkerių metų stažo skirtumui, kuris gali atsirasti dėl
trumpesnio moterų pensinio amžiaus ir vaikų/senyvo amžiaus artimųjų priežiūros

įsipareigojimų, vyrų pensijų pakeitimo normos net kiek viršytų moterų pensijų pakei
timo normas senatvėje. Galiausiai esant dabartinėms individualios veiklos apmokes
tinimo taisyklėms yra paranku deklaruoti kuo mažesnes apmokestinamąsias pajamas

iš individualios veiklos. Esant aukštesniam individualių pajamų lygiui, individualiai
dirbančiųjų pajamų pakeitimo norma yra mažesnė, palyginus su atitinkamas neto pa

jamas gaunančiais samdomąjį darbą dirbančiais asmenimis. Individualią veiklą vyk
dančių „laisvųjų" profesijų atstovų dalyvavimo pensijų draudimo sistemoje rezultatai,
tiek pensijos pakeitimo normos, tiek mokestinės naštos dirbant atžvilgiu yra prastes
ni, lyginant su „nelaisvųjų" profesijų atstovais.

6.3.5. Socialinio draudimo pensijų sistemų
poveikis darbo rinkai
Pasak L. Thompson (1998), pensijų sistemos poveikis darbo pasiūlai nėra vie
nareikšmis: pensijų įmokų ir išmokų sistema gali paskatinti dalyvauti darbo rinkoje,
sumažinti paskatas dirbti, paskatinti dirbančiuosius pereiti į mažiau apmokestinamus
arba prasčiau kontroliuojamus ekonomikos sektorius, kurie dažnai pasižymi mažesniu
produktyvumu. Netinkamas pensijų sistemos funkcionavimas gali didinti tiesioginius
ir netiesioginius šios sistemos išlaikymo kaštus, atsirandančius dėl nepageidaujamo
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poveikio darbo jėgos pasiūlai ir produktyvumui. Žemiau trumpai aptariami pagrindi
niai L. Thompson (1998) išskirti pensijų sistemos poveikio darbo pasiūlai veiksniai.
Remiantis ekonomikos teorija, pensijų sistemos poveikis darbo pasiūlai gali pri
klausyti nuo įvairių veiksnių: pensijų sistemos finansavimo ir administravimo pobū
džio, paplitusių socialinių normų, ekonominio ir demografinio konteksto ir pan. Pasak

L. Thompson (1998) ypač svarbus pensijų įmokų ir išmokų, kaip tarpusavyje nesusiju
sių arba tampriai susietų elementų suvokimas. Kai įmokos ir išmokos suvokiamos kaip
tarpusavyje nesusijusios, jos daro nepriklausomą poveikį darbo pasiūlai. Įmokų mokė
jimas, iš vienos pusės, sumažina paskatas dirbti, o iš kitos - mažėjant neto pajamoms,

didėja paskatos dirbti daugiau valandų, norint išlaikyti buvusį pajamų lygį. Pensijų mo
kėjimo poveikis darbo pasiūlai šiuo atveju yra mažiau prieštaringas: žmonės yra linkę
mažiau dirbti, jei išmokų pakeitimo norma yra pakankamai aukšta, taip pat linkstama
mažiau dirbti, jei išmokos yra mažinamos priklausomai nuo darbo pajamų. Tuo tarpu,

kai yra suvokiamas tamprus ryšys tarp pensijų įmokų ir išmokų, poveikis darbo pasiūlai
yra žymiai mažesnis. Šiuo atveju pensijų įmokos suvokiamos kaip atliekančios privalo
mo taupymo senatvei funkciją, o žvelgiant iš viso gyvenimo perspektyvos, jos nesuma
žina bendros pajamų sumos ar papildomo darbo naudos. Aiškaus ryšio tarp įmokų ir
išmokų suvokimas mažina paskatas vengti mokėti mokesčius.

Ryšio tarp įmokų ir išmokų suvokimą formuoja tiek pensijų sistemos įvaizdis, tiek
realus ryšys tarp įmokų ir išmokų. Teigiamą įvaizdį formuoja vartojama kalba (pvz.,
kai apie pensijas kalbama kaip apie „uždirbtas"), individualių sąskaitų balanso patei
kimas sistemos dalyviams, pensijų apskaičiavimo taisyklių išaiškinimas ir potencia
laus jos dydžio apskaičiavimo galimybės. Taip pat svarbu, kad pensijų sistemos admi
nistravimas būtų atsietas nuo valstybės valdymo aparato.

Kalbant apie realų ryšį tarp įmokų ir išmokų, svarbi pensijos dydžio apskaičiavi
mo tvarka ir finansavimo šaltiniai. Perskirstymo elementų dominavimas apskaičiuo
jant pensijos dydį mažina paskatas dalyvauti pensijų sistemoje tų, kurių pajamos yra
didesnės, o nedarbo ar vaikų priežiūros tikimybė mažesnė. Situacija, kai pensija finan

suojama ne tik iš darbuotojo, bet ir iš darbdavio įmokų bei valstybės subsidijų, mažina
tiesioginius darbuotojo įmokų pensijai kaštus ir didina suvokiamą dalyvavimo pensijų
sistemoje naudą bei darbo paskatas.
Empiriniu lygmeniu minėtas pensijų sistemos įvaizdžio ir struktūros poveikis dar

bo pasiūlai nėra plačiai ištyrinėtas, taigi teoriškai pagrįsto poveikio mąstą sunku išreikš
ti skaičiais. Tuo tarpu tyrimai, analizuojantys tiesioginį įmokų ir mokesčių poveikį darbo
pasiūlai, dažnai analizuoja visas įmokų ir mokesčių rūšis kartu, nors teoriškai jų povei
kis gali skirtis. Visgi tyrimai rodo, jog mokesčių ir įmokų sumažinimas arba padidinimas
neturi esminės įtakos asmenims, kuriems darbo pajamos yra vienintelis pajamų šaltinis.

Tuo tarpu antrajam šeimos dirbančiajam ar asmenims, kurie turi papildomų pajamų
šaltinių, šie pokyčiai daro didesnę įtaką: skirtingų tyrimų rezultatai rodo nuo 2 proc. iki
10 proc. darbo valandų sumažėjimą 10 proc. neto pajamų sumažėjimui.

Kaip rodo tyrimai, tarp pagrindinių sprendimo išeiti į pensiją faktorių yra: 1) in
divido amžius, 2) pensijų sistemos egzistavimas, 3) individo sveikata, 4) pensijos iš
mokos dydis, 5) kiti pajamų šaltiniai, 6) darbo pajamų apribojimai pensijos gavėjams.
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Pastebėta, jog individo amžius turi nepriklausomą nuo kitų faktorių poveikį ir labiau
atspindi paplitusias socialines normas dėl darbo karjeros trukmės bei tinkamo išėji

mo į pensiją laiko. Labiausiai paplitęs išėjimo į pensiją amžius dažniausiai sutampa
su oficialia pensinio amžiaus riba, todėl dažnai pasirenkamas demografinio senėjimo
problemos sprendimas yra pensinio amžiaus vėlinimas su galimybe gauti mažesnes
pensijas iki sulaukiant pensinio amžiaus. Galingiausias išėjimo į pensiją faktorius yra
silpstančios sveikatos ir didesnės pensijos derinys. Galiausiai svarią įtaką sprendimui

išeiti į pensiją gali daryti dalyvavimas privačiose pensijų schemose.
Tyrimai rodo, jog dauguma dabartinių pensijų sistemų mažina pensinio amžiaus as
menų paskatas dirbti. Akivaizdu, jog ateityje senėjant visuomenėms, pensinio amžiaus
žmonių išlaikymo kaštai augs, todėl pensijų sistemos turės persiorientuoti taip, kad skatin

tų kuo ilgiau dalyvauti darbo rinkoje. Šiam tikslui pasiekti pensinio amžiaus vėlinimas nėra
vienintelė ir efektyviausia priemonė. Viso dirbančių pensininkų pensijų dydžio išlaikymas
didintų darbo pasiūlą pensinio amžiaus asmenims. Visgi nėra tiksliai žinoma, ar padidėjusi
pensinio amžiaus žmonių ekonominio aktyvumo nauda viršys papildomus išmokų kaštus.

Socialinio draudimo įmokos yra dalis visų mokesčių (tarp gyventojų pajamų ir sveika
tos draudimo), kuria apmokestinamas darbo užmokestis. Žinoma, jų dydis ne visada turi

lemiamą reikšmę asmens apsisprendimui gyventi iš socialinių išmokų ar darbo užmokes
čio. Kai kuriose situacijose lemia aplinkos nepritaikymas, lanksčių darbo formų stoka (ne
įgaliesiems), socialinės pašalpos gavėjams nepakankamai išvystytas transportas ar kaimo

vietovėse neišplėtotas vaikų priežiūros tinklas ir pan. Tačiau vertinant tik gaunamų paja
mų požiūriu, asmuo paprastai priima sprendimą vertindamas šiuos veiksnius: gaunamos

socialinės išmokos dydį ir įsidarbinus gaunamą į „rankas" darbo užmokesčio dydį.
Šiame skyriuje socialinio draudimo įmokų poveikį paskatoms dirbti vertinsime,
remdamiesi EK/OECD tyrimo duomenimis ir antrine šių duomenų analize, bei mode
liuodami įmokų naštos ir grynosios pakeitimo normos dydžius.

Tęstiniame EK/OECD projekte, siekiant didinti žmonių paskatas nesikliauti gerovės
valstybės išmokomis, o dalyvauti darbo rinkoje, buvo sukonstruota rodiklių sistema, ku
ria remiantis galima įvertinti darbo ekonominį patrauklumą. Šiame projekte vertinamas
asmeninių mokesčių ir socialinio draudimo bei socialinių išmokų kompleksas.

Pagrindiniai rodikliai, kurie leidžia įvertinti finansinę iniciatyvą dirbti:
•ribinio efektyvumo mokesčių dydžiai (nedarbo spąstai, neaktyvumo spąstai ir

mažo darbo užmokesčio spąstai);
•grynoji pakeitimo norma;

•grynasis disponuojamų pajamų padidėjimas ir mokesčių našta (angį. Wedgė).
Visi rodikliai yra skaičiuojami šešiems šeimų tipams ir skirtingiems pajamų ly
giams (suranguotiems nuo 0 proc. iki 200 proc. vidutinio darbo užmokesčio), (Tax and
benefits indicators database, 2011).

Ribinio efektyvumo mokesčių dydžiai ^angį. Marginai effective tax rates - METRs)
Įvertinama, kokios darbo užmokesčio dalies netenkama dėl mokesčių: gyventojų,

socialinio draudimo įmokų ir kt.
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Šis rodiklis parodo, kiek finansiškai apsimoka dirbančiajam dirbti daugiau arba
nedirbti. Šis rodiklis veikia struktūrinį nedarbą, įsitraukimą į darbo rinką ir darbo va
landas, ypač asmenų, kurie patenka į darbo rinkos žemo našumo sluoksnį.

Tokiu būdu yra pateikiami trys REMD tipai: mažiems darbo užmokesčiams, nedarbo
ir neaktyvumo spąstams, tai yra toms situacijoms, kuriose iniciatyvumas dirbti yra žemas.

Nedarbo spąstai (angį. The unemployment tarp)
Nedarbo spąstai arba nedirbančio asmens grįžimo į darbą numanomi kaštai ma
tuoja dalį papildomo viso darbo užmokesčio, kuris yra apmokestinamas dėl mokesčių
padidėjimo ir nedarbo išmokos netekimo, socialinės paramos išmokų. Spąstai rodo,

kad disponuojamų pajamų pokyčiai yra maži ir dėl to didėja noras nedirbti, o noras
gyventi iš pašalpų yra didesnis.
Neaktyvumo spąstai (angį. The inactivity trap)
Numanomi neaktyvių asmenų grįžimo į darbą mokesčiai parodo dalį papildomo
viso darbo užmokesčio, kuris yra apmokestinamas, kai nedirbantis asmuo įsidarbina.
Kitaip tariant, šis rodiklis parodo finansines iniciatyvas rinktis darbą, o ne neaktyvu
mą ir socialinės paramos išmokas.

Mažo darbo užmokesčio spąstai (angį. The low wage trap)
Mažo darbo užmokesčio spąstai parodo, kaip didėja mokesčiai ir mažėja išmokos,
kai didėja darbo užmokestis. Šie spąstai paprastai "suveikia" esant mažiems darbo
užmokesčiams, kai perėjimas nuo socialinės išmokos reiškia ir papildomus ribinius

mokesčių ir socialinio draudimo įmokų dydžius.
Grynoji pakeitimo norma ir grynasis disponuojamųjų pajamų padidėjimas ^angį.
The net replacement rate and the net increase in disposable income)

Grynoji pakeitimo norma paprastai apibrėžiama kaip santykis tarp grynųjų paja
mų nedirbant ir grynųjų pajamų dirbant. Kuo mažesnė pakeitimo norma, tuo didesnės

iniciatyvos įsidarbinti. Iš kitos pusės NIDI parodo disponuojamosios dalies padidėji
mą procentais, grįžus į darbą.

Mokesčių našta (angį. Wedge)
Mokesčių našta yra apibrėžiama kaip proporcinis skirtumas tarp dirbančiojo kaš
tų darbdaviui (darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos, t. y. visi darbo kaštai)
ir grynojo darbo užmokesčio, kurį gauna dirbantysis (darbo užmokestis atėmus asme

ninius pajamų mokesčius ir socialinio draudimo įmokas, pridėjus bet kokias išmokas
šeimai).

Taip apibrėžiama mokesčių našta matuoja iniciatyvumą dirbti (darbo pasiūlos
pusė) ir norą samdyti asmenį (darbo paklausos pusė).
Šaltinis: http://ec.europa.eu/econowy_finance/dbjndicators/tax_beneptsjndicators/index_en.htm
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Šiame tyrime buvo analizuojami 25 Europos šalių, tarp jų ir Lietuvos, duomenys.
Mūsų tyrinėjamos tematikos ribose, t. y. vertinant socialinio draudimo įmokų poveikį
paskatoms dirbti, tyrimo duomenys naudingi tuo, kad apima socialinio draudimo Įmo

kas bei leidžia kai kuriuos jų naštos elementus įvertinti palyginamojoje perspektyvoje
tarp kitų Europos šalių.
6.3.5-1 lentelė. Darbo užmokesčio dalis, netenkama dėl mokesčių ir socialinių išmokų
netekimo Lietuvoje
Haio darbo užmokesčio spąstai (darbo užmokėsite padidėjimas 1% vidutinio DU) vienišas tėvas/motina su 2 vaikais
33% vidutinio DU2005200620072008200920102011
-20,0%30,0%30,0%92,7% ' 90,9%S0,9%90,9%
Neaktyvumo spąstai - vienišam asmeniui
87% virtino DU-10,3%37,1%38,0%39,6%43,6%43,9%43,4%
Nedarbo spąstai (ankstesnis DU - 67% vidutinio DU) - vienišam asmeniui
67% Vidu**) OU31,3%78,7%79,7%81,6%86,2%69,7%68,4%

33% vidutinio DU

••'•'.

Grynoji pakeitimo norma, įskaitant UB (nedarbo išmoką) vienišam asmeniui be vaikų - 2-as nedarbo mėnuo
83.0%86,0%88,0%96.0%
108,0%

109,0^

107.0%

Šaltinis: http://ec.europa.eu/economyJinance/db_indicators/tax_benefitsjndicators/index_en.htm.
Antai, apskaičiuotas ribinis mokesčių efektyvumas parodo, kokios dalies darbo
užmokesčio netenkama dėl mokesčių, socialinio draudimo įmokų bei netekimo su

darbo užmokesčiu susijusių socialinių išmokų. Šis rodiklis parodo, kaip finansiškai
naudinga dirbančiajam didinti pastangas dirbti ir, visų pirma, nedirbančiam asmeniui

pradėti dirbti.
6.3.5-2 lentelė. Lietuvos rangas (ranguojama nuo mažiausio iki didžiausio) tarp ES šalių
pagal apmokestinamų dalį
200520062007"2001*2009

... "i.
•

.-•:•

'•"'" *'• :
':

20

Mažo darbo užmokesčio spąstai (darbo užmokesčio padidėjimas 1% vidutinio DU) vienišas tėvas/motina su 2 vaikais
•••::- -..;.^; 10. v
V 22 •
". :: .
8
•'^•
•'•

'
-;

5: '

16

Neaktyvumo spąstai
•: ':,
5
•-:'

S f į.

Nedarbo spąstai
17 .

20

•

22

Šaltinis: autorių skaičiavimai.

Kaip matome 6.3.5-1 lentelėje, dėl mokesčių (socialinio draudimo įmoka įskai
čiuota] ir netektų socialinių išmokų mažą darbo užmokestį (nuo 33-67 proc. viduti
nio darbo užmokesčio paskutiniaisiais analizuojamo laikotarpio metais] gaunantis
dirbantysis, pvz., vienišas asmuo su vaikais 2008-2009 m. neteko apie 90 proc. darbo
užmokesčio, t. y. asmuo netenka išmokų ir turi dar sumokėti mokesčius. Tuo tarpu
neaktyvumo ir nedarbo spąstai, pagal kuriuos vertinama, kiek neturinčiam darbo as
meniui yra apmokestinama viso papildomo darbo užmokesčio dalis dėl mokesčių ir
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nedarbo atveju dėl išmokų sumažėjimo. Taigi, neaktyvumo spąstai „nugnybia" viduti
niškai apie 40 proc. Tai rodo, kad neaktyvus asmuo netenka šiek tiek mažiau nei pusės

darbo užmokesčio. O nedarbo spąstų atveju šis dydis jau viršija 80 proc.
6.3.5-3 lentelė. Mažo darbo užmokesčio spąstai, kai skirtingi atlyginimų dydžiai
Vienišam asmeniui, proc. nuo
vidutinio DU
33-67
67-100 ; •.

.;•;••

26
•:?•• 27 ;;i

"-•

27

100-133
133-167

-' 26

^e

Vienas iš poros dirba, proc. nuo vidutinio DU
3^7
. . '.• . .. 43 %
67-100
100-133

• :'-:\.

Danija

30

30

59

42

30
30
30

30 .:įv

m

4$

30
•• 30
; 30

59

63

"'•'-

60

63

?^.

48

99

50

64

56
60

59
57

30
30 .S

30

V:

i

26

67 %+33 % iki 67 %+67 %

Belgija

30
30
30
30

27
..:>'} ;' •..; 27 •%

26
133-167
Dviejų dirba<>Sujų pora, pro nuo viduonio DU

Lenkija

Latvija

Uetuva

30

30

58

67%+67%iki67%t100S .

'v 27 \fį

30

' 30

67 %-HOO % iki 67 %+ 133 %
67 %* 133% Iki 67 %? 167%

27
28 :"•'*

30

30
30

.;;•'.

55
58
58

58

58

t:

61

30

30

30
30

:: 30

'

•

:•

45
'^

43
56

82

vienišas tėvas/motina, 2 vaikai, proc. nuo vidutinio DU
33-67

..,,. 83

67-100
100-133

27
•'•:: 27

'•'>:"'•

••!"•_•'"-'

h
VĄ

29
133-167
Vierasišporosdirba, 2 vaikai, proc nuo vidutinio DU
33-67
67-100

'••:• :-

'

29

30

51

51

46

30
30
''.': 30

30

50

92
66 •:•'/-;

100-133
27
28
133-167
Du dirbantys poroje, 2 vaikai, proc. nuo vidutinio DU
26
'-į- 30
67%+33%ikl67%+67%
30
67 %+67 % iki 67 %+100 %
27
27 ••.'••^-- 30
67 %-HOO % iki 67 %? 133 ^
67 %+133% iki 67%* 167%

į'j .T

30

42

56

59

59

75

60

63

99
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30

56

70

30

60

57

30

58

63

30

55

43

30

58

30

59

57
63

Šaltinis: http://ec.europa.eu/economyJtnance/dbJndicators/taK_benefitsJndicators/index_en.htm

Grynoji pakeitimo norma yra santykis tarp pajamų nedirbant ir pajamų dir
bant. Galime pastebėti, kad mažas darbo užmokestis turi didelę pakeitimo normą, o
2009 m. pakeitimo norma buvo 108 proc. ir tai reiškia, kad socialinės išmokos apie

8 proc. didesnės už darbo užmokestį. Apibendrinant visus rodiklius galima teigti, kad
finansinės paskatos dirbti Lietuvoje, kai asmuo renkasi tarp nedarbo ir mažo darbo
užmokesčio yra mažos.
Lentelėje žemiau pateikiamas skirtingų šeimų su skirtingu darbo užmokes
čio dydžiu darbo užmokesčio apmokestinimas, įskaičiuojant socialinio draudimo
įmokas.
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Lietuvoje perėjimas nuo socialinių išmokų prie darbo užmokesčio, kuris yra lygus
33-67 proc, vienišam asmeniui reiškia 26 proc. apmokestinimą. Tuo tarpu vienišam arba
vienam iš poros dirbančiam asmeniui tai reiškia 80-90 proc. apmokestinimą. Didėjant
darbo užmokesčiui, pastarosioms grupėms apmokestinimas mažėja. Kaimyninėse šalyse

Latvijoje ir Lenkijoje, nepaisant darbo užmokesčio dydžio, apmokestinimo dydis išlieka
stabilus. Belgijoje apmokestinimas yra stabilus pagal darbo užmokesčio dydį, tačiau be
veik dvigubai didesnis, nei Lietuvoje, kai darbo užmokestis 100-167 proc. vidutinio DU.
6.3.5-4 lentelė. Ribinis mokesčių efektyvumas, pereinant nuo socialinės paramos išmokų
prie darbo uzmoke čw
- hinmllp

^<•

Precnwl***>DU ** NM*tynmotpiiW ?>^•!••: ^^^^i^tpd ^r%

Vieniša a niuo33%61

• 50% <gf^^'!^0įf*J>0^ 49 ^SWi>'^a^ *

108 J^įjf^į

67%4486
150%34
"*^^ 33%^T^ *^ '^iį0 J*" 91
50%81
100%54
Du dirbantys poroje

106
67

33%13
67%20

86

150%2453
Vieniša tevas/motna

33%91
67%88
• 100%"y~^*^.
•*->•'
150%54

94
•*-ry^ a 'flH^I
57

50%91100
100%8388
Du dirbantys poroje

33%53
67%4086
150%3657

Šaltinis: http://ec.europa.eu/economy_Įinance/dbJndicators/tax_benefitsJndicators/indeK.en.htm
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6.3.5-5 lentelė. Grynoji pakeitimo norma nedirbančiam asmeniui (Įskaitant UB, HB, SA") 2009 m.
... VtonUn asmuo • ., ^ ...- ..•

SnioDU
GPN

50%

67%

9t

83

,,

100% 150%
86

50%

67%

GPN99

94

50%

46

Vieniias tėvas/motina, 2 vaikai

^^L"1"!^,

VhiiMlipondiit

48

100% 150%

l ' 83

68

50%

67%

96

91

49

Vienas H poros dirba, 2 vaikai

100% 160% 60%
68

67%

:•.,••... Du dfc*nyt poroje

99

67%

87

81

83

Du dirbantys poroje, 2 vaikai

100% 150% 50%

98

100% 150%

61

96

67%

100% 150%

92

82

67

Šaltinis: http://ec.europa.eu/economy_finQnce/db_indicators/tax^benefitsJndtcators/index_en.htm
6.3.5-6 lentelė. Mokesčių našta darbui vienišam, neturinčiam vaikų asmeniui, 100%
vidutinio darbo užmokesčio
••;,..-.• 2000
Belgija
Danija

2002

2M4

56,3

55,4

2001

2M7

55.5
55,6
413 • • 407 ;. 40,9
52.3
51,9
52,2
40,9 .-;- 417 ^ 413

2006

20M

2010

2011

2013

55,7

55,2

407 ^ 394

55,3
38,3

55,5
38,4

56,0
38,5

51,5

50,9

49,2

413

415

385

49,8
38,0

41.0

38.2
495

39,7
•; 493

39,9
49,3

•;"•

57,1
44,3
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Vokietija
Graikija ."-;•..'-.

52,9
37,9

52,5
38,8

Ispanija
Prancūz^^

38,6

39,1

'•••

49,6

49,8

38,9
38,0
38,7
39.1
49,9 -'• 50,1 ^ 495 v'- 49,3 •^

Airija
Italija *-•••-•*

35,2

29,7

30,7

463 s 464

Liuksemburgas
Olandija .,:, •<

34,2
38,6
39,7 ;••• 37,4

Austrija
Portugal^!

47,3
37,3

47,1
37,6

47,8
50,1

45.9

44,5

473

484 '- •• 473- -'• -'- • 453 •

32,6

32,3

33,9

į

Suomija
Švedija -;Xf,_

41,4

505

29,2
27,2
46,0 >• 453 ;*'. 465
36,3
35,1
36,6
36,7
383

27,0
46,5

25,8
28.6
7 46,5 •• :••'• 47,1

26,7
47,6

473

35,1
36,9

•S

34,0
38,0

34,3
38,1

35,9
37,7

35,7
38.5

48,1

25,9

48,1
37,6

48,4

48,8
36.7

48,1

48,6

48,8

47,9

374 ' 37,1

375

37,3

375

44,0

43.9

43.8

42,4

42,4

42,7

443

435

427

423

42,5
42,8

32,8

32,5

32,5

32,5

32,3

41,9
39,1

42,1

42,5

40,0

40,1

42,4
40,4

Jungtinė
Karalystė
Kipras
*;-'
Čekija
Estija ;•; .,:

20,5 ;

17,4

183 .^ 14,1

13,9

42,7

42,9

43,5

42,9

405

425

Vengrija
Latvija ;''

54,6
43,6

53,7
43,4

42,6
'./.•
40,1
414
51,8
52,0
43,0
42,9 :

Lietuva
Malta • ' A

45,6
22,9

45,9
24,1

44,8
23,6

42,6
24,5

Lenkija
Slovakijos
respublika
Slovėnija
Bulgarija ,^,,:,

38,2

37,8

38,3

38,8

41,8

42,5

42,5

38,5

42,5
43.1

42,5
39,6

42,6

47,5

47,3

45,8

Rumunija

49,7

383

34,0

34.1

39,0

'
43,5

40,1

395

54,5
424 "':

54,1
41,6

43,0

41,6

22,8

'

53,4

46,6

425

445

49,3
44,4

40,7
1 22,3

40,6

40,7

223

; 223

233

38,0

34,5

34.0

34,1

34,3

35,4

36,6

38,8

37,6

37,9

38,8

39,6

43,3
44,9
• 353 y 36,5

42,9
35,1

42,2
33,9

42,5
32,5

42,5
33,6

42,3

42,4

44,4

44,3

44,8

43,7

43,4

49,4

Šaltinis: http://ec.europa.eu/economyjinance/db_indicators/tax_benefits_indicators/index_en.htm

Galima pastebėti, kad mažesnį darbo užmokestį gaunančių asmenų mokesčių
našta, tenkanti pereinant iš neaktyvumo ir socialinės paramos gavėjų į darbo rinką,
^UB - nedarbo iimoka; SB - socialinės parama; HB - būsto išmokos.
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yra didelė. Panaši situacija yra ir nedarbo atveju. Taigi peršasi išvada, kad jei šie asme
nys negali pretenduoti bent jau j 150 proc. vidutinio darbo užmokesčio, tai finansinės
paskatos dirbti yra mažos.
Grynoji pakeitimo norma parodo, kokią nedirbančio asmens socialinės išmokos
dalį pakeičia darbo užmokestis. Paprastai kuo pakeitimo norma yra mažesnė, tuo la
biau verta dirbti. Taigi, jei darbo užmokestis yra apie 50 proc. vidutinio DU, tai dirbti
neverta, nes jis adekvatus gaunamai pašalpai. Jei gaunama apie 150 proc. vidutinio

darbo užmokesčio, tai galima tikėtis dvigubai didesnių pajamų nei gaunant nedarbo
išmoką.
Lentelėje žemiau yra pateikiami duomenys apie vieno asmens mokesčių naštą.
6.3.5-7 lentelė. Mokesčių našta darbui vienišam, neturinčiam vaikų asmeniui, 67 %
vidutinio darbo užmokesčio

2004

2000

50,4

365

365 V

37,0

46,6

46,0

45,0

45,6

45,5

36,0 V:-- 36,3

365

34,4

365

38,6

47,0

35,7

41,2

Vokietija

47 5
35,0

35^

347

47,1
35,7

46,9
35,8
35,2

35,9

47,4

47> ^ 42,4

485

23,2
43,0 •

22,7

21,5

tatja

27 4
43,5

415

Liuksemburgas

32 8

29,0

29,6

30,6

Oland^

42,0

39,1

405

33,1

Austnja

43 2

43,1

43,9

43,5

Portugal^

332

32^ :

32,8

Suomija
Švedija

43 0
48,6

40,9

39,4

465 4

Jungtine Karalystė

291

Kipras
Čekija

165

Airija

49,7

47,4

Belgija
Danija

Ispanija
Prancūzija

2011

49,5

49,6

49,4
49,0
50,5
39,8' :~ 39,3 V -38,5

Graik^

2010

48.9
37,7t^

2002

513

42,5

2012

2009

2067 ^2009

2000

49,8

385 s 382

34,0
35,6
45,4 ^ 45,4
20,2
42,6

20,2
'435

36,4
34,2
•'*>'• 462 ;
16,7
22,5
44,0 !
43,0

36,6

37,0

46,6

47,1

21,2
44,6

44,4

29.2
33,1

28,8
33,1

20,0

28,5
29,9
33,1 •:'••> 335

27.6
27,4
335 •;':'• 33,4

32,3

44,4
44,1
32,4 •^ 32,4

43,1
32,3;

43,6
43,4
32,6 ' ; 33,1 '••'

38,5
38,6
43,3 ^425 ••

37,0

36,9

37,1

36,7

472

38,8
45,9

412

40.6

40,6

40,7

28,7

30,5

30,6

30,7

29,7

29,2

29,3

28,4

28,2

175^

185

115

115

41 4

41,5

41,9

382

402

385

382

38,6
37,7 ••';

38,9
38,6

39,4
38,7

39,3
39,1

Vengnja
La^^ĮS

514
42,2

48,2

422

44,8
42,0

43,3
41,8

40,6
36,7 ^
46,0
41,1 ^

40,1

Estija

40,1
36.3

46,7
39,9

46,3
41,5

43,7
45,1
43,4 ••- 435

Lietuva
Malta

42 9
16,6

43,2
17,7

41,7
17,6

40,6

40.3
17,9

38,9
17,7

38,8

38,9

16,1 ,:

185

Lenkija

37 0

37,0

37,6

Slovakija

40,6

36,5
40,8

395

35,5

33,4
35,6 ^ 36,0 :

33,0
34,3 '

33,2
34,6

36,0

34,5
36,8

Slovėnija

410

41,1

41,1

41,2

40,9

38,5

38,4

39,4

352

34.7

31,6

325 *• 35,1

39,7
33,9

38,5

Btriganja

325

33,6

18,4

41,2
17,9
36,8

40,3

33,4

44,2

32^

47,6
• ' ^w

43.7
43,1
43,1
40,9
41,8
42,9
42,2
44,6
447
Rumunija
Šaltinis: http://ec.europa.eu/economy'_finance/db_indicators/tax_benefits_indicators/index_en.htm.
Mokesčių našta Lietuvoje nuo 2000 m. sumažėjo apie 4 proc. Vertinant palygina
muoju aspektu vieno asmens mokesčių našta yra didesnė nei Lenkijoje, Bulgarijoje,
Jungtinėje Karalystėje, Liuksemburge. Iš esmės mokesčių našta yra tokia pati, kaip
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Rumunijoje, Slovėnijoje, Latvijoje, Danijoje ir Graikijoje. Kitose Europos šalyse vieno
asmens mokesčių našta yra didesnė.

Kokia mokesčių našta tenka asmeniui, uždirbančiam 67 proc. vidutinio darbo už
mokesčio, pateikiama lentelėje žemiau.
Lietuvoje mokesčių našta procentais iš esmės nesiskiria, ar uždirbama 100 proc,
ar 67 proc. vidutinio darbo užmokesčio. Tuo tarpu Airijoje, Suomijoje, Maltoje, Bel

gijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje ir kt. galima pastebėti ryškesnį
mokesčių naštos sumažėjimą.
6.3.5-8 lentelė. Mokesčių našta, kai uždirbama 100 proc. vidutinio DU, 2009 m.
B kurių:

Vlenlin
asmuo,
neturintis
vaikų,
100 proc.
vidutinio DU

Bendros
mokesčių
naštos
rangas

Bendra
mokesčių
našta

Austrija

/ 48,8

Belgija

55,2

Bulgarija

33.9

23
27
5

13,9
;;; 41,9

1
17

Kipras

Čekija

;

*

Vokietij a

50,9

Danija

39.4

25
12

41,5
••'".• 39,5

14
•:.'.- m

38,2

11

42,4

18.5

Prancūzija

49,2

Vengrija

53,4

24
26

Airija

28,6

3

Italija

46.5

Lietuva

Graikija
Estija
Ispanija
Suomija

:

Darbdavio
socialinio
draudimo
įmokos

11,4

•'•.. 14,0

24

22,6

18

21,1

10,7

17

23,3

20

15,0

10

11,6
•'; '

Darbdavio
socialinio
draudimo
įmokos
rangas

2,1
8,3

5,9

2

8,2

6
11

25,4

26
11

5,9

17,3

17,3

26

16,3

10,3

15

0,0

1

7,1

12,5

21

21,9

17

r 12,6

2,0

25

4,9

1
3

25,0

10,3

23,0

19

-• 18,6

5,1

4

18,7

12

9,9

9.6

14

29,7

27

15,9

12,8

22

24,6

24

12,9

6,0

7

22

15,0

12

23

41,6

15.5

15,5

2.3

9
2

9,7
24,3
23,8

21

34,0

6.5

12,7

10.9

18

10,3

7

15.5

14,9

19,4

14

8^

7,3
6,9

10

2

8

6,9

3

15,1

13,8

23

9,1

4

41,6

Malta

22.3

Olandija

38,0

:

Portugalija

37,2

10
&5
8

Rumuraja

42.4

Švedija

43,2

Slovėnija

42,9

Slovakija

37,6

•

.

Dirbančiojo
socialinio
draudimo
įmokos

Dirbančiųjų
socialinio
draudimo
įmokos
rangas

29,1

Liuksembur
gas
Latvija

Lenkija

Asmeninių
pajamų
mokestis
(gyventojų
pajamų)

34,0

6

15,5

25

12,9

8

9,1

8,9

13

19,2

13

18.5

U

12,3

20

20,6

15

21
20
9

13,9
9,3

5,3
18,9

5

23,9

22

27

14,7

9

6,3

10,6

16

20,8

16

Jungtine
32,5
14,6
8,3
4
12
9^
5
Karalyste
Šaltinis: http://ec.europa.eu,/economyjinimce/dbjndicators/tax_benefitsjndicators/index_en.htm; autorių
skaičiavimai.
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6.3.5-9 lentelė. Bendra dirbančiojo, uždirbančio 67 proc. vidutinio darbo užmokesčio,
mokesčių našta, 2009 m.
Vienišas
asmuo,
neturintis
vaikų,
67 proc.
vidutinio DU

Ii kurių:
Bendra
mokesčių
našta

Bendros
mokesčių
naštos
rangas

Austrija

44,4

23

Asmeninių
pajamų
mokestis
(gyventojų
pajamų)
6,8

Belgija

48,9

27

16,1

Bulgarija

33,9

9

Kipras
Čekija

1

38,6

Vokietija
Oanija
Graikija
Estija
Ispanija
Suomija
Prancūzija
Vengrija

Dirbančiojo
socialinio
draudimo
įmokos

Dirbančiųjų
socialinio
draudimo
įmokos
rangas

Darbdavio
socialinio
draudimo
įmokos

Darbdavio
socialinio
draudimo
įmokos
rangas

14,0

23

22,6

19

16

7,3

10,7
11,6

22,1
15,0

16

0,0
5.0

5,9
8,2

'

12

46,0
37,7

25
14

12,4
26,3

17,3
11,4 •';:

25

36,8
38,2

12

12,5
2,0

21

4,9
5,1

3

13,9

17

1

6,3

37,0

13

13,2

4

23,0
18,7

45,2
46,3

24

8,9
9,0

10,1

14

26,2

27

12,8

22
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7,1
11,5

5,7
7,2

24
6
23

14,2
8,2

2,3
10,9

13,3
3,8

7,3
7,0

10

5,0
4,6

19,8

27

15,5

24

8,9
12,3

13

5,3

40,3
27.4

Latvija
Malta
Olandija

39,9
17,7

Jungtinė
Karalystė

21,9
25,0

10

Lietuva

Slovėnija
Slovakija

11

15

Liuksemburgas

Portugalija
Rumunęa
Švedija

16,3
:-• 0,0 "v

34,2

talija

Lenkija

5,9
25,4

7

18

18

10
2
26

1.9
11,2

22,5
43,0

Airij a

:

19

33,3
33,0

:

26
3
22

;

18.5
.

4
17

2
8
7

32,3
40,9

20

4,2
8,0

41,2
40,3

21
18.5

12,0
6,8

34.3

11

29,2

5

6

:••

1

6

8
2
(7
8

-

2,9

18,9
10,6

13,0

7,5

',.

'-.

25
20
12

9,7
24,3
23,8
10,3

21

19,4
7,0

14

8,5
12,9

7
3
4
'

19,2
20,6

8
13

20
5
28

23.9
:' 14,7

15
22

15

20,8

16

11

6,7

5

9

Šaltinis: http://ec.europa.eu/economy_finance/dbjndicators/tax^benefitsjndicators/index_en.htm; autorių
skaičiavimai.
Lietuva pagal bendrą mokesčių naštos dydį dalijasi 15-16 vieta su Latvija. Ma
žiausia bendra mokesčių našta yra Kipre, Maltoje, Airijoje, Jungtinėje Karalystėje ir

Bulgarijoje. Tuo tarpu Vakarų Europos šalyse: Belgijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Pran
cūzijoje, Suomijoje bendras mokesčių naštos dydis darbui yra didesnis. Lenkijoje
bendras mokesčių naštos dydis yra apie 7 proc. mažesnis nei Lietuvoje, Estijoje apie
2 proc. Pagal socialinio draudimo įmokų dalį dirbančiajam Lietuva yra viena iš ma

žiausiai apmokestinamų šalių, mažiau moka tik Estijos dirbantieji. Daugiausiai moka
Lenkijos dirbantieji. Kaimyninės Latvijos dirbantieji moka tris kartus daugiau. Pagal
socialinio draudimo įmokų naštos dydį darbdaviui Lietuvos darbdaviai „tempia" vieną

Socialinis draudima^ Lietuvoje^ kontekstas, raida, n

243

didžiausių naštų Europoje, t. y. 21 vieta, ranguojant didėjančia tvarka. Penkių Europos
šalių: Danijos, Kipro, Maltos, Olandijos ir Jungtinės Karalystės darbdaviai moka ma
žiausias įmokas. Kaimyninės Latvijos darbdaviai moka 4 proc. mažesnes, o Lenkijos apie 10 proc. mažesnes įmokas, negu mūsų šalies darbdaviai. Didesnės darbdavio so

cialinio draudimo įmokos nei Lietuvoje yra tik Švedijoje, Italijoje, Vengrijoje, Estijoje.
Lentelėje 6.3.5-9 yra pateikiama bendra mokesčių našta, kai uždirbama 67 proc.
vidutinio darbo užmokesčio.

Jeigu pagal bendrą mokesčių naštą mažesnis šalies darbo užmokestis apmokes
tinamas labiau, tai socialinio draudimo įmokų našta išlieka tokia pati ir tarp Europos

šalių pagal dydį vieta nepasikeitė (šiuo atveju Lietuva su Slovėnija dalijasi 18-19 vie
tas pagal bendrą apmokestinimo naštą].
Iki finansinės krizės šalyje socialinio draudimo pensijos buvo mokamos tokios,
kokios buvo apskaičiuotos jų paskyrimo dieną, neatsižvelgiant, ar asmuo turėjo drau
džiamųjų pajamų. 2009 m. šios tvarkos pokyčiai, t. y. socialinio draudimo pensijų dy

džio korekcijos, atsižvelgiant į darbo pajamas, turėjo didelę reikšmę gavėjų apsispren
dimui dalyvauti ar ne darbo rinkoje.

LR Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas 2009 m.
gruodžio 9 d. Nr. 152-6820 nustatė socialinio draudimo pensijų perskaičiavimo tvar
ką asmenims, turintiems draudžiamųjų pajamų.
Nuo 2010 m. gruodžio 1 d. socialinio draudimo senatvės, ištarnauto laiko pen
sijas ir kompensacijas už ypatingas darbo sąlygas gaunantiems asmenims, praėjusį
kalendorinį mėnesį turėjusiems draudžiamųjų pajamų, mokama tik pensijos dalis, ap

skaičiuota taikant koeficientą
K = 1, kai DP < = 100 Lt;

K = 1 - {[0,05 : (400 - 100)] x (DP - 100)}, kai 100 < = DP < = 400 Lt;
K = 1 - {0,05 + [(0,5 - 0,05) : (2 100 - 400)] x (DP - 400)}, kai 400 < = DP < =
2 100 Lt;
K = 1 - {0,5 + [(0,7 - 0,5): (4 200 - 2 100)] x (DP - 2 100)}, kai 2 100 < = DP < =
4 200 Lt;
K=0,3,kaiDP> = 4 200.

Šioje formulėje:
K - koeficientas;
DP- asmens draudžiamosios pajamos.

6.4. Lietuvos socialinio draudimo pensijų išmokų dydžių pokyčiai
Šiame skyriuje bus analizuojama socialinio draudimo senatvės ir netekto darbin

gumo/invalidumo pensijų dydžių dinamika, jos veiksniai ir poveikis senatvės pensijų
gavėjų gerovei. Analizė remiasi statistiniais SoDros ir Statistikos departamento duome

nimis. Pirmiausia bus trumpai aptarta nominali ir reali pensijų augimo dinamika. Vėliau
pensijų augimas bus vertinamas dirbančiųjų pajamų ir šalies ūkio augimo kontekste.
6.4-1 pav. pateikti nominalūs senatvės ir netekto darbingumo pensijų dydžiai 1993-
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2010 m. rodo, jog senatvės pensijos dydis analizuojamu laikotarpiu išaugo apie 13 kartų
(apie 2,4 karto, lyginant su 2000 m.}, o netekto darbingumo/invalidumo pensijų - apie
11,5 karto (apie 2,2 karto, lyginant su 2000 m.]. Ypač spartūs pensijų augimo tempai buvo

iki 1999 m. Po trumpo pensijų dydžių stabilizavimosi laikotarpio 2000-2002 m. jos vėl
sparčiai augo, ypač 2005-2008 m. 2009 m., nepaisant finansinės krizės, buvo užfiksuotas

nedidelis vidutinių pensijų padidėjimas, tuo tarpu 2010 m. įsigaliojus Socialinių išmokų
perskaičiavimo ir mokėjimo laikinajam įstatymui (Žin., 2009, Nr.152-6820), senatvės pen
sijos sumažėjo vidutiniškai 8 proc, o netekto darbingumo/invalidumo pensijos - 4,6 proc.
Reali pensijų augimo dinamika, atsižvelgiant į vartotojų kainų indeksą (žr. 6.4-4,6.4-5 pav.)
ir kitus ekonominius rodiklius (žr. pav 6.4-6,6.4-7,6.4-8) yra aptariama žemiau.

6.4-1 pav. Senatvės ir netekto darbingumo/invalidumo pensijų dydžiai ir grandinis augimo
tempas.
* po 2005 m. svertinis vidutinių netekto darbingumo ir invalidumo pensijų vidurkis
Šaltinis: SoDra, autorių skaičiavimai.
Grandinio pensijų augimo tempų duomenys (6.4-1 pav.] rodo, jog iki 2006 m. senatvės
ir netekto darbingumo pensijos buvo didinamos tolygiai. Pirmiausia tai lėmė vieninga senat
vės ir netekto darbingumo/invalidumo pensijų apskaičiavimo formulė. Tačiau nuo 2007 m.
pensijų augimo dinamika kiek išsiskyrė: 2007-2008 m. senatvės pensijos didėjo sparčiau
(4-5 procentinius punktus) nei netekto darbingumo/invalidumo pensijos (2010 m. buvo už
fiksuotas apie 3 procentiniais punktais mažesnis netekto darbingumo/invalidumo pensijų
mažėjimas). Tai lėmė keli pagrindiniai veiksniai, kurie bus trumpai aptarti žemiau.
Pirmiausia 2007 m. padidinus pagrindinę pensijos dalį nuo 100 proc. iki 110 proc.

bazinės pensijos dydžio (turintiems būtinąjį draudimo stažą), ši riba nebuvo analo
giškai pakelta netekto darbingumo/invalidumo pensijų gavėjams, netekusiems 75100 proc. darbingumo (turintiems 1 grupės invalidumą). Jų pagrindinė netekto dar
bingumo pensijos dalis, kaip ir iki 2007 m., išliko lygi 150 proc. valstybinės socialinio
draudimo bazinės pensijos (Žin., 2007, Nr. 132-5360).

Mažesnį netekto darbingumo/invalidumo pensijų sumažėjimą 2010 m. lėmė laikinoji
socialinių išmokų perskaičiavimo tvarka, pagal kurią nebuvo perskaičiuojamos neteku
sių 75-100 proc. darbingumo (turinčių I grupės invalidumą) pensijos, o kitiems pensijų
gavėjams buvo taikomas sumažintas einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydis, nuo
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llOproc. iki 120proc. padidinta pagrindinė pensijos dalis, taikomi minimalūs ribiniai
pensijų dydžiai. Ši tvarka buvo palankesnė netekto darbingumo/invalidumo pensijų gavė
jams, kurių vidutiniai pensijų dydžiai yra mažesni, palyginus su senatvės pensijomis, todėl

pagrindinė pensijos dalis turi didesnį svorį bendroje pensijų struktūroje.
Prieš aptariant pensijų augimo dinamiką, atsižvelgiant į vartotojų kainų indekso
pokyčius bei dirbančiųjų atlyginimų ir šalies ūkio augimo kontekstą, trumpai aptarsi
me pagrindinių rodiklių, naudojamų apskaičiuojant pensijas, dinamiką [žr. 6.4-2 pav.]
ir pensijų struktūros pokyčius (ir. 6.4-3 pav.).
3000
2700
2400
2100

mnn
i Bazinė pensija (BP)
Einamųjų metų draudžiamos
Apdraustųjų VDU
BP auaimas (1995=11
EMOP aueimas 11995=11
6.4-2 pav. Pagrindiniai dydžiai, naudojami apskaičiuojant senatvės ir netekto
darbingumo/invalidumo pensijų dydžius ir baziniai jų augimo tempai.
Šaltinis: SoDra, Lietuvos socialinis žemėlapis, (http://www.socialiniszemelapis.lt/index.php7-1492246947),
autorių skaičiavimai
6.4-2 pav. matome, jog einamųjų metų draudžiamųjų pajamų augimo dinamika iš

esmės atspindi bendrą pensijų augimo dinamiką. Kalbant apie pagrindinės ir papildo
mos pensijos dalių dinamikos rodiklius nuo 1996 m. iki 1999 m. einamųjų metų [iki
2002 m. - vidutinės mėnesio) draudžiamosios pajamos buvo didinamos sparčiau^ nei

bazinės pensijos dydis. Po neilgo šių dydžių stabilizavimosi laikotarpio 1999-2002 m.
sparčiau buvo didinamas bazinės pensijos dydis ir 2008 m. savo augimo tempu jis len

kė einamųjų metų draudžiamųjų pajamų bazinį augimo lygį. Ypač tai išryškėjo 2010 m.,
kai bazinės pensijos dydis išliko stabilus, o einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydis
buvo sumažintas 21,4 proc. Tai lėmė atotrūkio mažėjimą tarp senatvės ir netekto dar
bingumo/invalidumo pensijų dydžių 2010 m. (žr. 6-4-1 pav.).

Svarbu pažymėti, jog nuo 2003 m. įsigaliojus LR valstybinių socialinio draudimo
pensijų įstatymo pakeitimams, įtvirtinantiems metų draudžiamųjų pajamų dydį ir naują
jų apskaičiavimo tvarką (Žin., 2002, Nr. 123-5535), išsiskyrė metų draudžiamųjų pa
jamų bei faktinio apdraustųjų visomis draudimo rūšimis vidutinio darbo užmokesčio
dydžiai ir jų augimo tempai (6.4-2 pav.). Iki 2003 m. vidutinės mėnesio draudžiamosios
pajamos buvo apskaičiuojamos kaip visų pagrindinių apdraustųjų asmenų grupių drau
džiamųjų pajamų vidurkis, tenkantis vienam apdraustajam. Po 2003 m. metų draudžia
mosios pajamos apskaičiuojamos pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos

patvirtintą metodiką, „atsižvelgiant į atitinkamų metų ar atitinkamo metų laikotarpio
Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto pajamas ir išlaidas" (Įstatymo 16 str.).
Atotrūkis tarp apdraustųjų vidutinio darbo užmokesčio ir metų draudžiamųjų pajamų
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sudaro prielaidas išeinančių į pensijas naujų asmenų draudžiamųjų pajamų koeficiento
didėjimui, kuris taikomas apskaičiuojant papildomą pensijos dalį. Jei toks atotrūkis iš
liktų ilgesnį laiką, ateityje gali didėti pensijų dydžių skirtumai tarp kartų.
Aptarti pensijų apskaičiavimo dydžių dinamikos netolygumai iš dalies lėmė ir
pensijos dalių svorio bendroje pensijų struktūroje pokyčius (žr. 6.4-3 pav.).

• pagrindinė pensijos dalis t^M papildoma dalis, priedai -1™ ^ papildomos dalies, priedų svoris
6.4-3 pav. Senatvės pensijų struktūra ir papildomos dalies bei priedų procentinis svoris.
Šaltinis: SoDra, autorių skaičiavimai.
* Vidutiniai senatvės pensijos, turint būtinąjį stažą, dydžiai prieinami tik nuo 1999 m., 1995-1998 m. nurodomi
vidutiniai senatvės pensijos dydžiai (šių dydžių skirtumai sudaro apie 2 proc).

6.4-4 pav. Nominalus ir realus pensijų augimo lygis, atsižvelgiantį vartotojų kainų indekso pokyčius.
VKI - Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (12 paskutinių mėn., lyginant su atitinkamais ankstesniais 12 mėn.,
gruodžio mėn. reikšmės);
Šaltinis: autorių skaičiavimai pagal Statistikos departamento ir SoDros duomenis.
6.4-3 pav. remiantis SoDros pateikiama statistine informacija buvo apskaičiuoti

pagrindinės ir papildomos pensijų dalies bei priedų svoriai senatvės pensijos struktū
roje, atspindintys perskirstomąją minimalias pajamas užtikrinančią ir su buvusiomis
pajamomis susijusią pensijų dalis. Grafike pateikiami duomenys rodo, jog papildomos
pensijų dalies bei priedų dydis augo iki 1999 m., t. y. tuo pačiu laikotarpiu, kai buvo už

fiksuotas didesnis, lyginant su bazinės pensijos dydžiu, vidutinių mėnesinių draudžia
mųjų pajamų didėjimo lygis (žr. 6.4-2 pav.). Po pakankamai stabilaus 2000-2007 m.
laikotarpio, papildomos dalies ir priedų svoris nuo 2008 m. ėmė mažėti. Tai pirmiau-
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sia lėmė, kaip jau buvo minėta, pagrindinės pensijos dalies padidinimas nuo 100 proc.

iki 110 proc. bazinės pensijos dydžio (Žin., 2007, Nr. 132-5360) nuo 2008 m. ir iki
120 proc. pagal laikinąją socialinių išmokų perskaičiavimo tvarką (Žin., 2009, Nr.152-

6820) nuo 2010 m. Tokiu būdu 2010 m. pensijos struktūrinių dalių svoriai buvo labai
panašūs į 1995 m. lygį. Nors tarpiniu laikotarpiu su buvusiomis pajamomis susietos

papildomos dalies ir priedų svoris buvo kiek padidėjęs, dėl krizės ir dėl atsiradusio
SoDros deficito pensijos struktūroje vėl ėmė dominuoti perskirstymo elementas.

Aptariant pensijų dydžio augimą ir siekiant išskirti realų jo mąstą svarbu atsi
žvelgti į kainų ir šalies ūkio augimo rodiklius bei palyginti su dirbančiųjų pajamų au
gimo tempais. 6.4-4 pav. nominalus grandine susieto pensijų dydžio augimas yra pa
koreguotas pagal vartotojų kainų indeksą. Su išlyga, jog standartinis vartotojų kainų
indekso rodiklis nėra gerai pritaikytas pensininkų vartojimo struktūrai, ši korekcija
suteikia vertingos informacijos, siekiant įvertinti realų pensijų dydžio augimą.

s.pens. augimas(2000 = 1)n.d. / inv. pens. augimas [2000 - Ij
s.ppens. realus augimas (2000=1)n.d/inv. pens realus augimas (2000=1)
6.4-5 pav. Nominali ir reali bazinio pensijų augimo apimtis (2000 m. = 1).
Šaltinis: autorių skaičiavimai pagal SoDros ir Statistikos departamento duomenis.
6.4-4 pav. pateikti duomenys rodo, jog didelį nominalių pensijų dydžių augimą lai

kotarpio pradžioje labiausiai nulėmė kainų augimo šuolis. Visgi išskyrus tik 1995 m.
ir 2010 m. galima kalbėti apie pensijų realaus dydžio augimą arba bent stabilumą. Pa
kankamai sparčiai realūs vidutiniai pensijų dydžiai augo 1997-1999 m., o po Rusijos
krizės 1999 m. kelerius metus pavyko išsaugoti pakankamai stabilų realų pensijų lygį.
Nuo 2003 m. panašiu tempu didėjo tiek nominalūs, tiek ir realūs pensijų skaičiai. Ato
trūkis padidėjo 2006-2009 m., kai infliacija siekė nuo 3,7 proc. iki 10,9 proc. Pensijų

bazinės nominalių ir realių dydžių augimo dinamikos palyginimas su 2000 m. pavaiz
duotas 6.4-5 pav.
Kaip matome iš 6.4-5 pav. pateiktų duomenų, realus pensijų augimas, atsižvel

giant į infliacijos šalyje lygį, nuo 2000 m. iki 2010 m. siekė 1,8 karto, lyginant su senat
vės pensijomis (2,4 karto nominalių dydžių) ir 1,7 karto, lyginant su netekto darbin

gumo/invalidumo pensijomis (2,2 karto nominalių dydžių). Iki 2000 m., ypač 19931995 m. laikotarpiu pensijų realių dydžių augimas buvo žymiai mažesnis, lyginant su
nominaliu augimu. Lyginant su 1993 m. realiais dydžiais senatvės pensijos iki 2010 m.

išaugo apie 3 kartus (12,8 karto nominalių dydžių), o netekto darbingumo/invalidu
mo pensijos realus padidėjimas sudarė apie 2,7 karto (11,6 karto nominalių dydžių).
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6.4-6 pav. pavaizduotas pensijų augimo ir vidutinių algų šalyje augimo santykis,

siekiant parodyti pensijų augimo dinamiką dirbančiųjų atlyginimų augimo kontekste.

• netekto darbingumo/ invalidumo p^nsija* [II]
• senatvės pensija [I)
-Santykis [l/ltI]
•vDUnetoĮIH]
—Santykis N l/l BĮ
6.4-6 pav. Pensijų santykis su šalies vidutiniu neto darbo uždarbiu.
Šaltinis: Statistikos departamentas, SoDra, autorių skaičiavimai.
Kaip rodo 6.4-6 pav. pensijų santykis su neto vidutiniu darbo uždarbiu šalyje kito
labai netolygiai. Didžiausi pensijų pakeitimo normos šuoliai sutapo arba buvo užfik
suoti iškart po LR Seimo rinkimų, kurie vyko 1996 m., 2000 m., 2004 m. ir 2008 m.

Didesnius pakeitimo normos pokyčius taip pat galima sieti su 1999 m. ir 2009 m. fi
nansinėmis krizėmis, kai dirbančiųjų atlyginimai krito, o senatvės pensijos dydžiai
2000 m. išliko stabilūs arba 2009 m. net kiek padidėjo.
Analizuojant 1995-2010 m. senatvės pensijų duomenis galima pastebėti bendrą
jos santykio, lyginant su šalies neto vidutiniu darbo užmokesčiu, didėjimo tendenci
ją (nuo 41,6 proc. 1995 m. iki 48,1 proc. 2010 m., 1995-2000 m. vidurkis 44,5 proc).

Tuo tarpu netekto darbingumo/invalidumo pensijos atveju nebūtų galima kalbėti apie
aiškų jos pakeitimo normos didėjimą - per pastaruosius 16 m. ji išliko beveik nepaki
tusi (38,4 proc. 1995 m. ir 40 proc. 2010 m., 1995-2000 m. vidurkis 38,8 proc.].

indeksuojant pagal VKI
•indeksuojant pagal apdal^tųjų VDU
6.4-7 pav. Senatvės pensijų dydžiai, indeksuoti pagal vidutinio darbo užmokesčio (VDU) ar
vartotojų kainų indekso (VKI) augimą.
Šaltinis: autorių skaičiavimai pagal SoDros ir Statistikos departamento duomenis.

6.4-7 pav. pavaizduoti tikėtini pensijų dydžiai, jei nuo 1995 m. jie būtų indeksuojami pa
gal šalies vidutinio darbo užmokesčio augimą arba pagal apdraustųjų, arba pagal vartotojų
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kainų indekso augimą. Taip bandoma iliustruoti, kokia būtų buvusi pensijų augimo dinami
ka, jei ji nuo 1995 m. atitiktų dirbančiųjų atlyginimų augimo arba kainų augimo dinamiką.
•BVP/gw.fl!
•invalidumo/netekto dirbingumo
pensija (tlt]
—ssntyVis [III/!]
^Vidutin^ senatv^^ pensija Įllj
•- ^anty^is ĮII/IĮ

6.4-8 pav. BVP vienam gyventojui per mėn. ir vidutinės senatvės bei netekto darbingumo/
invalidumo pensijų dydžiai ir jų santykis, 1991-2010 m.
Šaltinis: „Eurostat", http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portai/page/portal/etirostat/home/; SoDros duomenys,
autorių skaičiavimai.
6.4-7 pav. pateikti duomenys rodo, jog dabartinė pensijų didinimo tvarka yra palankiau

sia pensijų gavėjams. Jei pensijos būtų didinamos pagal apdraustųjų ar šalies vidutinio darbo
užmokesčio augimo tempą, jų dydžiai 2007-2008 m. būtų pakilę mažiau, o finansinės kri
zės metu būtų žymiai labiau sumažėję, nei fiksavo faktiniai duomenys. Lyginant su faktiniais
skaičiais, 2007 m. senatvės pensijos turėtų būti vidutiniškai 3,6 proc, o 2008 m - 11,6 proc.
mažesnės, tuo tarpu kriziniais 2009 m. pensijos būtų buvusios 21,2 proc. mažesnės, ir
2010 m. apie 17,4 proc. mažesnės. Didesnis atotrūkis atsirado dėl to, jog einamųjų metų
draudžiamosios pajamos 2009 m. nebuvo mažinamos, o bazinės pensijos dydis nesumažėjo
ir 2010 m., tuo tarpu 2008 m. ir pagal laikinąją išmokų perskaičiavimo tvarką 2010 m. pa

grindinė pensijos dalis didėjo atitinkamai nuo 100 proc. iki 110 proc. ir iki 120 proc. bazinės
pensijos dydžio (Žin, 2007, Nr. 132-5360, Žin., 2009, Nr.152-6820).

" SoDros balansas be asignavimų
^ SoDros balansas be asignavimų ir pervedimų i pensijų fondus
santykis su SoDros pajamomis be asnavimų
santykis su SoDros pajamomis be asignavimų ir pervedimų j pensijų fondus
6.4-9 pav. SoDros pajamų ir išlaidų balansas be asignavimų iš valstybės biudžeto ir kitų
valstybės piniginių išteklių bei pervedimų į pensijų fondus.
Šaltinis: autorių skaičiavimai pagal SoDros duomenis.
'1991 m. - tūkst rublių, 1992 m. - tūksL talonų.
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Galiausiai, mažiausias augimas būtų užfiksuotas indeksuojant pensijas pagal kai
nų augimą šalyje. Kaip jau buvo aptarta aukščiau, 1993-2010 m. realus pensijų augi
mas, atsižvelgiant į infliaciją, buvo didelis (žr. 6.4-5 pav.). Taigi jei pensijos nuo 1995 m.

būtų indeksuojamos pagal infliaciją, jos 2010 m. būtų apie 2,5 karto mažesnės. Didė
jančiam atotrūkiui tarp faktinių ir indeksuojamų pagal infliaciją pensijų dydžių turėjo
įtakos realus pensijų augimas 1997-1998 m. bei po 2005 m. (žr. 6.4-4 pav.).
6.4-8 pav. pavaizduotas pensijų augimo ir BVP vienam gyventojui santykis, sie

kiant parodyti pensijų augimo dinamiką šalies ūkio augimo kontekste.
6.4-8 pav. pateikti duomenys rodo, jog pensijų augimas, lyginant su šalies ūkio
augimu, taip pat buvo netolygus. Panašiai kaip ir darbo užmokesčio atveju, didžiausi

BVP vienam gyventojui ir pensijų santykio šuoliai yra susiję su 1999 m. ir 2009 m.
finansinėmis krizėmis bei hiperinfliacijos laikotarpiu periodo pradžioje. Taigi galima
teigti, jog krizės laikotarpiais Lietuvos pensijų sistema atlieka amortizacinę funkciją ir

apsaugo pensijų gavėjus nuo staigių pensijų dydžių kritinių. Iš kitos pusės, didėjantys,
lyginant su įmokomis, SoDros įsipareigojimai abiejų krizių metais lėmė SoDros biu
džeto deficitą (žr. 6.4-9 pav.).
Apibendrinant, 1993-2010 m. laikotarpiu tiek nominalūs, tiek realūs vidutinės

senatvės ir netekto darbingumo pensijos dydžiai sparčiai didėjo. Lyginant su 1993 m.
realiais dydžiais senatvės pensijos iki 2010 m. išaugo apie 3 kartus (12,8 karto nomi
nalių dydžių), o netekto darbingumo/invalidumo pensijos realus padidėjimas sudarė
apie 2,7 karto (11,6 karto nominalių dydžių). Pensijų didėjimo ir dirbančiųjų atlygini
mų bei šalies ūkio augimo santykis buvo netolygus: didžiausi pensijų pakeitimo nor
mos šuoliai yra tampriai susiję su šalies politinėmis aplinkybėmis (2000 m., 2004 m.
ir 2008 m. LR Seimo rinkimais) bei finansinėmis 1999 m. ir 2009 m. krizėmis. Paste

bėta, jog krizės laikotarpiais Lietuvos pensijų sistema atlieka amortizacinę funkciją
ir apsaugo pensijų gavėjus nuo staigių pensijų dydžių kritimų. Iš kitos pusės, neaiš
kios pensijų indeksavimo taisyklės kelia SoDros biudžeto nestabilumą. Nuo 2003 m.
atsiradęs apdraustųjų vidutinio darbo užmokesčio atotrūkis nuo metų draudžiamųjų
pajamų taip pat sudaro prielaidas ateityje didėti pensijų dydžių atotrūkiui tarp kar
tų. Analizuojant 1995-2010 m. senatvės pensijų duomenis galima pastebėti bendrą
jos santykio, lyginant su neto vidutiniu šalies darbo užmokesčiu, augimo tendenciją
(nuo 41,6 proc. 1995 m. iki 48,1 proc. 2010 m., 1995-2000 m. vidurkis 44,5 proc).
Tuo tarpu netekto darbingumo/invalidumo pensijos atveju nebūtų galima kalbėti apie
aiškų pakeitimo normos didėjimą - per pastaruosius 16 m. ji išliko beveik nepakitusi
(38,4 proc. 1995 m. ir 40 proc. 2010 m., 1995-2000 m. vidurkis 38,8 proc).

Socialinis draudimas Lietuvoje: kontekstas, raida, rezultatai 251

7 skyrius.

Fiskalinio socialinio draudimo pensijų
tvarumo ilgalaikė perspektyva

Šiame skyriuje analizuojamos galimybės finansiškai subalansuoti socialinio drau
dimo senatvės pensijų sistemos ilgalaikę perspektyvą. Prognozuojant senatvės pen
sijų sistemos pajamas ir išlaidas buvo naudoti laiko eilučių metodai. Nepaisant šių

metodų patikimumo prognozuojant kintamųjų reikšmes keliems laikotarpiams j prie
kį, ilgalaikėms prognozėms jie nelabai tinka ir gali suteikti nebent bendrą kintamųjų
raidos vaizdą. Prognozės horizontas - 2026 m., kai vyrų ir moterų senatvės pensijos
amžius bus suvienodintas. Prognozavimas dar tolimesniems laikotarpiams būtų visiš
kai nepatikimas. Skaičiavimai atlikti naudojant istorinius duomenis iki 2011 m.
Prognozuojant pajamas ir išlaidas buvo prognozuojami atskiri pajamų ir išlaidų
komponentai, o ne pajamos ir išlaidos bendrai. Socialinio draudimo pajamos nustatytos
naudojant prognozinius nominalaus darbo užmokesčio, apdraustųjų skaičiaus, gyvento
jų struktūros ir kitus duomenis. Didžioji dalis šių duomenų yra gauti prognozės formavi
mo metu, kuri aprašyta žemiau, kita dalis (gyventojų struktūra pagal amžių) yra gauta iš
„Eurostat" atlikto „Europop 2010" tyrimo. Darbo užmokesčio prognoziniai įverčiai gau

ti naudojant apribotą ARMA modelį, o apdraustųjų skaičiaus įverčiai gauti naudojant
intervencijos, perdavimo funkcijos modelį. Modeliai aprašyti žemiau. Teorinis modelių

pagrindimas yra aprašytas laiko eilučių literatūroje (Enders, 2010; Pfaff, 2010; Kirchgassner, VVolters, 2010^. Pirmiausia pateikiama pajamų, skirtų pensijų finansavimui,

prognozė, o tada išlaidų senatvės pensijoms mokėti prognozė. Visi skaičiavimai yra at
likti laikantis prielaidos, kad socialinio draudimo sistemoje jokių kitų pakeitimų nebus.

7.1. Socialinio draudimo pensijų sistemos pajamos
7.1.1. Darbo užmokesčio prognozė
Kadangi socialinio draudimo pensijų sistemos pajamas sudaro įmokos nuo apdraus
tųjų darbo užmokesčio, prognozei reikalingos prielaidos apie darbo užmokesčio augimą
ir apdraustųjų skaičių. Pakankamai paprastas sprendimas būtų teigti, kad metai iš metų
darbo užmokestis auga tam tikru pastoviu tempu, o tai ilgo laikotarpio prognozei, kai nėra
svarbios tarpinių laikotarpių prognozės, būtų visai tinkama. Vienintelis tokios prognozės
trūkumas būtų pakankamai ankstyvas darbo užmokesčio augimo prognozavimas esamos
finansinės krizės laikotarpiu. Dėl šios priežasties darbo užmokesčio prognozavimui bus
panaudotas laiko eilučių modelis. Tiksliausios darbo užmokesčio prognozės būtų gauna
mos specifikavus struktūrines darbo rinką charakterizuojančias lygtis, t. y. neatsietai nuo
užimtumo, darbo našumo ir kitų darbo pasiūlą bei paklausą nulemiančių veiksnių. Visgi
daugiamatis modelis šiame tyrimo etape nebuvo sudarytas. Prognoziniai įverčiai nėra šio
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tyrimo tikslas pats savaime. Tikslas - gauti tokias prognozes, kurios nenurodytų stipraus
darbo užmokesčio augimo 2011 m., o ir toliau, bent keletą laikotarpių. Šiam tikslui pa

siekti tinka ir vienamačiai autoregresiniai slankiųjų vidurkių (ARMA) modeliai. Atlikus
išplėstinius Dickey-Fullerio ir Elliotto, Rothenbergo ir Stocko testus nustatyta, kad paša
linus sezoniškumo įtaką nominalus bruto darbo užmokestis Wt yra antrasis integruotas
procesas. Gauta išvada neįtikina, nes jokios logiškos prielaidos apie darbo užmokesčio

prigimtį neleidžia pagrįsti, kad šis kintamasis gali būti antruoju integruotas. Visgi siekiant
pašalinti nestacionarumą, kintamasis Wt buvo diferencijuotas du kartus ir taip apibrėž
tas naujas kintamasis, darbo užmokesčio pokyčio pirma skirtuminė forma w=A2wt. Greta
buvo sudarytas modelis, kur nominalus darbo užmokestis buvo traktuojamas kaip pir
masis integruotas procesas. Ieškant geriausios darbo užmokesčio ARMA reprezentacijos
buvo išanalizuotos autokoreliacijos ir dalinės autokoreliacijos funkcijos. Paskutinė reikš

minga autokoreliacijos funkcija [traktuojant kaip antruoju integruotą procesą] buvo p(7),
0paskutinė reikšminga dalinės autokoreliacijos funkcija buvo <t>u. Siekiant išvengti per
nelyg didelio laisvės laipsnių praradimo, modelis su 16 vėlavimų nebuvo sudarytas. Buvo
sudaryti modeliai su autokoreliacijos ir dalinių autokoreliacijos funkcijų nurodomais vė
lavimais, bei AR(12) modelis. Palaipsniui šalinant nereikšmingus autoregresinius vėlavi
mus bei pridedant slankiųjų vidurkių dėmenis buvo gauta (7.1.1-1) lygtis. Greta vėlavimų
reikšmingumo, modelio pasirinkimo kriterijumi buvo naudojamas Akaike informacinis

kriterijus (AIC). Modelio paklaidoms nėra būdinga autokoreliacija ir jos yra normaliai
pasiskirsčiusios (Jarąue Bėra testo reikšmė yra 0,4519). Taip pat buvo atsižvelgta į pro
gnozės tikslumą (prognozinius įverčius lyginant su faktinėmis reikšmėmis), prognozinių
įverčių konvergavimą link proceso vidurkio ir kitus techninius aspektus. Nepaisant to, kad
iš tiesų darbo užmokestis bus pirmuoju integruotas procesas, šiame tyrime jis traktuo
jamas kaip antruoju integruotas. Pagrindinis tokio sprendimo motyvas yra tas, kad paly
ginus prognozes, gautas naudojant geriausią modelį, traktuojantį darbo užmokestį kaip

pirmąjį integruotą procesą ir modelį, traktuojantį darbo užmokestį kaip antrąjį integruotą
procesą, pastarojo pagalba yra gaunamos tikslesnės prognozės. Atlikus visas procedūras

apsistota ties (7.1.1-1) ARMA lygtimi prognoziniams įverčiamsdiv] Įgauti (modelio AR
dalis yra stabili, o MA dalis yra invertabili):
W,=aiW,-l +a4W,-t+a,W,-,+a,„Wt-10+aUW,-U-l-ai2W.-12+E,+P^t-t(7.1.1-1)
(7.1.1-1) lygties parametrų įverčiai ir standartinės paklaidos pateiktos 7.1.1-

1lentelėje.
7.1.1-1 lentelė. Darbo užmokesčio ARMA lygties įverčiai ir standartinės paklaidos
ariirt9ariOviiw12ma4
Įvertis0,8403-0,07480,1949-0,40830,3401-0,2207-0,9895
St. paklaida
>; 0,10970,08260,10890,11320,12000,10580,0807
Šaltinis: autorių skaičiavimai, naudojant Statistikos departamento duomenis.
Visi (7.1.1-1) lygties parametrų įverčiai yra statistiškai reikšmingi, išskyrus cc4. Šis
nereikšmingas vėlavimas prognozinėje lygtyje yra paliktas todėl, kad su juo yra gauna-
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mi tikslesni prognoziniai įverčiai (žr. į 7.1.1-2 lentelėje pateiktus prognozių tikslumo

kriterijus).
7.1.1-2 lentelė. Darbo užmokesčio ARMA lygties prognozių tikslumas
'#••" '•

•<<:,<^,. WE .;

RMSE

MAE

.-:. MPE

:-.

HAPEACH ''•*.-- DnlfsU

Lygtis su ar40,18832,33582,19500,00880,1041-0,62900,2454
•tgtisl4••"?^•' 1,8950 <5& 3,4545 S- 2,8550 A 9,0896 •0,1352 ;• -0,4444 . . 0,3642

'

Šaltinis: autorių skaičiavimai, naudojant Statistikos departamento duomenis.

7.1.1-1 pav. kairėje pusėje pateikiami faktiniai darbo užmokesčio pokyčių pirmi
skirtumai ir naudojant (7.1.1-1) lygtį gauti jų įverčiai (prognozavimas imtyje). Dešinė
je pusėje pateikiamas faktinis darbo užmokestis iki 2011 m., o nuo 2011 m. (7.1.1-1)

lygties pagalba gautos darbo užmokesčio prognozės (prognozavimas už imties ribų).

1

1

V— nm^i^ftiiMi

7.1.1-1 pav. Nominalaus bruto darbo užmokesčio prognozės.
Šaltinis: autorių skaičiavimai, naudojant Statistikos departamento duomenis.
Nuo 1994 m. IV ketv. iki 2011 m. darbo užmokestis augdavo vidutiniškai
2,712 proc. per ketv. Nuo 2011 m. iki 2026 m. galime prognozuoti 0,948 proc. ketvir
tinį augimą. 2011 m. I ketv. prognozuojamas 2082,68 Lt, o 2026 m. IV ketv. 3769,80 Lt
vidutinis nominalus bruto darbo užmokestis. Naudojant rezultatus gauti metiniai no
minalaus bruto darbo užmokesčio prognoziniai įverčiai pateikti 7.1.1-3 lentelėje.
7.1.1-3 lentelė. Nominalaus bruto darbo užmokesčio prognoziniai įverčiai (Lt)
*

Metai .•;..

i M11

1^ i
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Šaltinis: autorių skaičiavimai, naudojant Statistikos departamento duomenis.

7.1.2. Apdraustųjų skaičiaus prognozės motyvacija
Dažnai teigiama, kad mažėjant darbingo amžiaus gyventojų skaičiui apdraustų
jų skaičius taip pat neišvengiamai mažės. Visi socialinio draudimo ateities scenarijai,
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(spėjantys apie galimą gerovės valstybės krizę ir reikalaujantys skubių permainų, yra
pagrįsti šia prielaida. Pats prielaidos tinkamumas kelia abejonių. Stebint istorinius
Lietuvos duomenis galima pateikti keletą argumentų, kodėl apdraustųjų skaičiaus su
mažėjimas gali būti mažesnis, nei darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus sumažėjimas.
Nuo 1993 m. I ketv. iki 2008 m. I ketv. gyventojų skaičiaus prieaugis buvo

0,911883, o apdraustųjų skaičiaus prieaugis buvo 1,039274. Apskritai šiuo laikotar
piu apdraustųjų skaičius augo, o gyventojų skaičius mažėjo. Nuo 2001 m. iki 2008 m.
18-60 m. gyventojų skaičius reikšmingai nesikeitė, o apdraustųjų skaičius augo.
Amžius, natūralus gyventojų skaičiaus kitimas ar natūralūs gyventojų struktūros
pokyčiai nėra pagrindiniai veiksniai, nulemiantys apdraustųjų skaičių. Apdraustųjų
skaičius yra rezultatas darbo paklausos ir pasiūlos, kurioms poveikį gali turėti paja
mos, darbo sąnaudos, nedarbo lygis, gamintojų ir vartotojų kainų indeksai, darbo na
šumas, nedarbo išmokos pakeitimo norma, darbo dienos trukmė ir 1.1.
Kaip yra iš tiesų ir kiek yra tikėtina paprasta prognozė, kad smukus darbingo am

žiaus gyventojų skaičiui apdraustųjų skaičius taip pat smuks, padės nustatyti šių kin
tamųjų ekonometrinis tyrimas. Pirmiausia apibrėžkime apdraustųjų skaičiaus (/NS^
ir darbingo amžiaus gyventojų [WP0P^ santykį: ^įr. jeigu apdraustųjų skaičius
smuktų smukus darbingo amžiaus gyventojų skaičiui, tai šis santykis turėtų būti dau
giau ar mažiau pastovus, t. y. jo dispersija turėtų būti lygi nuliui. Taip pat tai reikštų,

kad išaugus gyventojų skaičiui apdraustųjų skaičius išauga tam tikra nustatyta apimti,
o sumažėjus gyventojų skaičiui, apdraustųjų skaičius taip pat sumažėja tam tikra nu
statyta apimtimi. Ši traktuotė yra neįtikinanti.
Pati prielaida, kad apdraustųjų skaičius mažės taip pat, kaip ir augs, t. y. proporcin
gai, mažėjant ar augant darbingo amžiaus gyventojų skaičiui, yra paremta stebėjimu,

kad didėjant gyventojų skaičiui apdraustųjų skaičius taip pat auga. Jeigu gyventojų skai
čiui augant darbo jėgos atsakas į šį augimą yra vienokio pobūdžio, o gyventojų skaičiui
smunkant darbo jėgos atsakas į smukimą yra visai kitoks, tai pagrindinė klaida, daroma
prognozuojant sunkiausius gerovės valstybės raidos etapus yra laikymasis prielaidos,

kad apdraustųjų skaičiui ir darbingo amžiaus gyventojų skaičiui yra būdingas tiesinis
susireguliavimo mechanizmas. O jeigu taip nėra ir šiam dydžiui yra būdingas netiesinis
susireguliavimas, t. y. egzistuoja vienokio pobūdžio apdraustųjų reakcija į darbingo am

žiaus gyventojų pokyčius jiems augant ir visai kitokio pobūdžio - jiems smunkant?
Apdraustųjų skaičius tikrai yra susijęs su darbingo amžiaus gyventojų skaičiumi,

tačiau nėra visiškai aiškus šio ryšio pobūdis. A priori tikėtina, kad šie kintamieji turės
bendrą stochastinę tendenciją, nes apdraustieji yra darbingo amžiaus gyventojai. Tik

spėjimas būtų, kad esant didesniam gyventojų skaičiui galime užfiksuoti ir didesnį
apdraustųjų skaičių, taigi šie kintamieji turi judėti daugiau ar mažiau panašia trajek
torija, jeigu kintamieji turės bendrą stochastinę tendenciją, tiesinis jų derinys bus sta
cionarus, o jie patys bus kointegruoti.
Siekdami paprastumo dirbant su kintamųjų skirtumu nei su jų santykiu t^poF^, san
tykį logaritmuokime ir apibrėžkime naują kintamąjį: lrip=ins-wpopt. Čia lnst=\nlNSf
o wpop=\nWPOPl. Jeigu lript elgsis kaip vienetinių šaknų procesas, tai tiesinis inst ir
wpopt derinys bus nestacionarus, o tai reikš, kad kintamieji negali būti kointegruoti ir
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atitinkamai trumpo laikotarpio kintamųjų dinamika visai nesusieta su jų ilgaiaike pri
klausomybe. Kita vertus, tai gali reikšti, kad iš anksto specifikuotas kointegruojantis

vektorius [1,-1] yra nepakankamas ir gali tekti ieškoti naujo, o tai apsunkintų tolesnes
interpretacijas.
Kintamojo stacionarumo nustatymui naudojant Dickey-Fullerio testus, iš trijų testo
lygčių, atsižvelgiant į F testų rezultatus, determinuotų komponentų reikšmingumą ir in
formacinius kriterijus buvo pasirinkta antroji: Alrip =S+y\ript ^+e^ Remiantis šia lygtimi
nustatyta, kad kintamasis yra stacionarus (nesvarbu, kokias kritines reikšmes naudotu
me priimdami sprendimą), nes t statistika koeficiento y įverčiui yra -4,6946. Pati testo
lygtis, kuri yra perrašyta tiesinė autoregresinė specifikacija kintamajam, gali padėti nu

statyti kintamajam būdingą susireguliavimo pobūdį. Šiek tiek detalesnis šios lygties pa
klaidų elgesio tyrimas atskleidžia, kad pati lygtis, kaip ir kitos tiesinės vienetinių šaknų
lygtys, nėra tinkama priimti sprendimą, nes, nors paklaidos nekoreliuoja, bet paklaidų

kvadratai koreliuoja (R. F. Engle pasiūlyto ARCH testo p reikšmė yra 0,02824), o tai duo
da pagrindą įtarti, kad kintamajam gali būti būdingas netiesinis susireguliavimas. Todėl
toliau šiame tyrime naudosime Enderso-Grangerio vienetinių šaknų testą ir netiesinio
kointegravimo metodologiją (Enders, Granger, 1998; Enders, Siklos, 2001).
W. Enderso ir C. W. J. Grangerio modifikuota procedūra pritaikyta pirmiausia pašalinus

determinuotą tendenciją iš kintamųjų eilučių. Apdraustųjų skaičiaus lygtis yra ins=Sa +ifišf o
darbingo amžiaus gyventojų skaičius lygtis - wpop=SB +6It+wpopt. Apdraustųjų skaičiui de
terminuotos tendencijos funkcijos nuolydis buvo nereikšmingas, tad galutinėje specifikaci
joje jo ir neliko. Toliau buvo modeliuotos eilutės be tendencijos, t y. ifis ir Awpopc. Apdraus
tųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykio, pašalinus tendencijas, logaritmas lript yra
lrip=ms-wpopc. Vienetinių šaknų testo lygtis šiam kintamajam yra:
Affip'=ltY1(irip'1_rT)+(l-Il)Yjlrip't_rT)+l(7.1.2-1)

Su slenkstinės autoregresijos (TAR) specifikacija 1=1, jeigu lriptl>T ir 1=0, jeigu
/rip,_,<r. t yra slenkstis, skiriantis apdraustųjų skaičiaus bendrame darbingo amžiaus
gyventojų skaičiuje augimo režimą nuo smukimo režimo. Su impulso slenkstinės auto
regresijos (M-TAR) specifikacija 1=1, jeigu Alrip tI>0 ir 1=0, jeigu Alriptl<0. F statistikos
reikšmė tikrinant vienetinės šaknies hipotezę, kad y=y2=0, TAR specifikacijoje buvo
17,134, o M-TAR specifikacijoje 30,554. Abiem atvejais tai daugiau už 6,19 ir 6,05, tad
vienetinių šaknų hipotezę abiem atvejais galime iš karto atmesti. Patikrinus simetriš
ko susireguliavimo hipotezę y=y2, ją taip pat galime atmesti abiem atvejais, nes ap

skaičiuotos statistikos šiai hipotezei yra 5,7761 ir 26,285, o p reikšmės atitinkamai
0,02873 ir 0,00008409.
Apibendrinant galima teigti, kad santykis tarp apdraustųjų ir darbingo amžiaus
gyventojų yra stacionarus kintamasis ir jam yra būdingas netiesinis susireguliavimas.

Šį kintamąjį, iš anksto pasirinkus kointegruojantį vektorių [1,-1], galima traktuoti kaip
Ainšt ir wpopt pusiausvyros paklaidą, ir pasinaudojus Enderso-Grangerio metodologija

įvertinti netiesinį vektorinį paklaidos korekcijos modelį (toliau - TVECM). Dvi TVECM
lygtys modeliuojamiems kintamiesiems atrodo taip:
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x)^-PuAmsi_1+^12^wpopt^eu(7.1.2-2)

Tj+p^iiTs^+p^vžpop^*^(7.1.2-3)
TVECM įverčiai su TAR ir M-TAR specifikacijomis yra pateikti žemiau esančiose
lentelėse.
7.1.2-1 lentelė. TVECM su TAR specifikacija pirmos lygties suvestinė
IvHttoStpaklakiaIMjtMHu

• ••'- praMmi •:'••,

dins.M0,53160,15183,5010,00322
dpop.11 •••...••:. :"•• 0,1545 '
; Y 1,0666 į.' y, ^-: • 0.14S '0,88678

Y.;;

upper.t-0.51040,1480-3,4480,00359
kuMTt ;:•*^'••
-0,9479 ' :~ir~
0,3392"J ••
.^795 -„^,35^ -\- ,;-'
Šaltinis: autorių skaičiavimai, naudojant VSDF valdybos ir Statistikos departamento duomenis.
7.1.2-2 lentelė. TVECM su TAR specifikacija antros lygties suvestinė
įmukSt paklaidat statistika
Y '• ^"!pntM
dins.11-0,028430,04201-0,6770.508838
dpopJI ••'•""'-'>;;- 0,73321 -•;••.•>• *." ;-- 0,29514 .•S';Y8:YY\ 2,484 -v-".-'-,:"-"0,025277

YY

upper.t-0.026540,04096-0.6480.526763
lomr.t •-•..-:••. 0,45036^0,09365 v
^*
4,799
'
:-0,000235 -^
Šaltinis: autorių skaičiavimai, naudojant VSDF valdybos ir Statistikos departamento duomenis.
7.1.2-3 lentelė. TVECM su M-TAR specifikacija pirmos lygties suvestinė
ĮvHtk

StpakMdi

dins.11
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Šaltinis: autorių skaičiavimai, naudojant VSDF valdybos ir Statistikos departamento duomenis.
7.1.2-4 lentelė. TVECM su M-TAR specifikacija antros lygties suvestinė
.
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Šaltinis: autorių skaičiavimai, naudojant VSDF valdybos ir Statistikos departamento duomenis.
Pasirinkti vieną iš turimų modelių, kurių kiekvienas yra geriausias {manomas esant
užduotoms sąlygoms, galima informacinių kriterijų pagalba. A1C ir BIC kriterijai vieneti

nių šaknų testo lygčiai su TAR specifikacija yra -77,64674 ir -73,86898; vienetinių šak
nų testo lygčiai su M-TAR specifikacija yra -82,8464 ir -80,01308; TVECM su TAR spe
cifikacija yra -16,46984 ir -16,07219; TVECM su M-TAR specifikacija yra -16,13228 ir
-15,73462. Pats palyginimas duoda prieštaringus rezultatus, nes, remiantis vienetinių

šaknų lygtimis, reikėtų pasirinkti M-TAR specifikaciją, o remiantis TVECM - TAR speci-
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fikaciją. Kuris iš jų tinkamesnis, galima apsispręsti pagal tyrimo tikslą. Kadangi tikslas
yra ne vienetinių šaknų lygtis, o paklaidos korekcijos modelis, tai galutinis pasirinkimas,

remiantis informaciniais kriterijais, yra TVECM su TAR specifikacija. Papildomu tokio
pasirinkimo argumentu gali būti paklaidų normalumą atskleidžiantis Jarque-Bera tes
tas, kuris M-TAR specifikacijos pirmai lygčiai yra 1,1442, o antrai - 36,2749. TAR speci
fikacijos pirmos lygties Jarque-Bera reikšmė yra 5,8665, o antros 0,4886. Daugiamačiai
Jarque-Bera testai M-TAR ir TAR specifikacijos yra atitinkamai 36,7772 ir 6,2443. Atraktoriaus t įverčiai abejose modifikuotose Dickey-Fullerio lygtyse buvo labai panašūs, TAR
atveju -0,02854994, o M-TAR atveju -0,02940795.

Pasirinktame modelyje trys iš keturių korekcijos greičio koeficientų yra statistiškai
reikšmingi. Apdraustųjų lygtyje reikšmingi yra abu koeficientai, o tai pasako, kad nesvar
bu, kurioje atraktoriaus pusėje užfiksuotas apdraustųjų ir dirbančių asmenų santykio po
kytis, apdraustųjų skaičius į šį pokytį atsilieps, bet pats pokyčio pobūdis bus skirtingas.
Stipresnė neigiama reakcija bus smukimo režime ir mažiau stipri - augimo režime.
Tai parodo, kad apdraustųjų skaičius yra inertiškas procesas, tačiau apatinių ir

viršutinių režimų inercijos pobūdis skiriasi. Reikšminga darbingo amžiaus gyventojų
reakcija yra nustatyta tik apatiniame režime ir ji yra teigiama. Tai nesunku paaiškinti
atsižvelgiant į tai, kad senatvės pensijos amžius Lietuvoje buvo vėlinamas ir anksčiau,

bei atsižvelgiant į tai, kad apdraustųjų skaičiaus pokyčiai, tiek absoliutūs, tiek santyki
niai, visada buvo didesni už darbingo amžiaus gyventojų pokyčius. Viršutinio režimo
korekcijos greičio koeficientas yra statistiškai nereikšmingas.

Apibendrinant šio tyrimo rezultatus galima pasakyti, kad apdraustųjų skaičius ir
darbingo amžiaus gyventojų skaičius yra kointegruoti kintamieji, kuriems yra būdingos
netiesinės pusiausvyros paklaidos korekcijos. Taigi, apdraustųjų skaičiaus ir darbingo am
žiaus gyventojų skaičiaus reakcijos priklauso nuo to, kurioje atraktoriaus slenksčio pusėje
užfiksuojamas apdraustųjų skaičiaus ir darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus pokytis.

Atraktoriaus arba paklaidos korekcijos slenksčio interpretacija gali būti kiek ne
apibrėžta, nes modeliuoti kintamieji yra be determinuotų tendencijų. Norint pateikti
prasmingą interpretaciją, slenksčio įvertį reikia koreguoti atsižvelgiant į determinuo

tos tendencijos įverčius ir į logaritminę kintamųjų transformaciją: '"'j^'į^'Į'1". Tokiu
būdu gaunamas besikeičiantis slenkstis skirtingiems laiko momentams. Atlikus skai
čiavimus nustatyta, kad einant laikui, slenkstis, skiriantis apatinį ir viršutinį režimus

mažėja. Todėl galima padaryti ne visai tikslią išvadą, kad esant vis mažesniam apdraus
tųjų ir darbingo amžiaus asmenų santykiui dispusiausvyrą likviduos tik apdraustųjų
skaičius, o ne darbingo amžiaus gyventojų skaičius. Interpretuojant rezultatus reikia
neužmiršti, kad visuomenei senėjant apdraustųjų ir darbingo amžiaus asmenų santy
kis greičiau augs nei smuks dėl to, kad mažės darbingo amžiaus gyventojų ir apdraus
tųjų, kurie patys yra darbingo amžiaus gyventojų dalis. Apdraustųjų skaičius mažės
lėčiau, nei darbingo amžiaus asmenų skaičius, nes darbingo amžiaus asmenų skaičius
apima ir darbo neturinčius asmenis. Todėl einant laikui ir visuomenei senstant mes
vis dažniau būsime viršutiniame režime, o ne apatiniame ir vis dažniau sulauksime

tik apdraustųjų skaičiaus reakcijos į dispusiausvyrą, t. y. mažėjant darbingo amžiaus
gyventojų skaičiui apdraustųjų skaičiaus smukimas bus mažesnis.
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Taip pat galima pateikti kelis nekiekybinius argumentus, pagrindžiančius tokią
veiksmų eigą. Pirma, gyventojų skaičiaus pokyčiai per trumpą laikotarpį bus tokie
menki, kad gamyba nereaguos į juos. Trūkstant darbo jėgos prekių gamybai, gali iškilti

dilema samdyti papildomą darbo jėgą ar didinti esamos motyvaciją didinant darbo
užmokesčius. Labiausiai tikėtina, kad bus ir taip, ir taip. Antra, visuomenės senėjimo
sukelto prekių paklausos mažėjimo tikėtis neverta, nes asmenys maksimizuoja nau
dingumą, išlaikydami pastovų vartojimą visą savo gyvenimą. Augant darbo našumui
realios vartojimo galimybės augs ir jos atsvers gyventojų skaičiaus sumažėjimo nu
lemtą realios paklausos smukimą.

7.1.3. Apdraustųjų skaičiaus prognozė
Apdraustųjų skaičiaus prognoziniai įverčiai yra gauti nustatant apdraustųjų dalį
nuo bendro gyventojų skaičiaus. Tokį pasirinkimą nulėmė tai, kad apdraustųjų skai
čius priklauso ne tik nuo makroekonominių veiksnių, bet ir nuo bendro gyventojų ir
darbingo amžiaus asmenų skaičiaus. Jeigu makroekonominių veiksnių poveikis atsi
spindi apdraustųjų skaičiaus vėlavimuose, tai informacijos apie būsimas gyventojų
skaičiaus tendencijas apdraustųjų vėlavimuose nėra.

Atlikus aukščiau minėtus vienetinių šaknų testus nustatyta, kad apdraustųjų dalies
bendrame gyventojų skaičiuje logaritmas \nPROPt yra pirmasis integruotas procesas. Ši
vienetinių šaknų testų išvada, skirtingai nei darbo užmokesčio atveju, nėra stebinanti.
Kintamasis lnPROPl buvo diferencijuotas vieną kartą ir apibrėžtas naujas kintamasis, ap
draustųjų dalies bendrame gyventojų skaičiuje logaritmo pirmas skirtumas, kur PROPr^-.
INSt - apdraustųjų, o POPt - gyventojų skaičius. Pasirinkta apdraustųjų skaičiaus dalis iš
bendro gyventojų skaičiaus, o ne darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus todėl, kad prekių
ir paslaugų, kurias apdraustieji ir kuria, paklausą sukuria ne tik darbingo amžiaus gyven
tojai, bet ir tie, kurie jau per seni arba dar per jauni, kad darbo rinkoje dalyvautų.

Modeliuojant apdraustųjų skaičių į ARMA lygtį buvo bandoma įtraukti fiktyvius
kintamuosius, reprezentuojančius struktūrinius pokyčius, kurie galėjo turėti poveikį
apdraustųjų skaičiui: 1995 m. socialinio draudimo reformą, Rusijos finansinę krizę,
įstojimą į Europos Sąjungą, narystę Šengeno zonoje ir 2008 m. finansų krizę. Įvertinus

įvairias kintamųjų kombinacijas, proceso savybes iki ir po struktūrinio pokyčio bei
prognozines modelių galimybes nustatyta, kad net jei kai kurie fiktyvūs kintamieji,
pvz., Rusijos finansinės krizės ar įstojimo į ES ir būdavo statistiškai reikšmingi, tačiau
jų įtraukimas nesumažindavo prognozinių paklaidų.
Statistiškai reikšmingas ir prognozines paklaidas sumažinęs fiktyvus kintamasis
buvo 1995 m. socialinio draudimo reformos kintamasis prehistoryt, kuris visiems ste
bėjimams iki 1995 m. įgavo 1, o visiems stebėjimams nuo 1995 m. - 0 reikšmę. Kiti

du statistiškai reikšmingi fiktyvūs kintamieji buvo skirti 2008 m. finansinės krizės
įtraukimui į modelį. crisist įgavo 1 skaitinę reikšmę III ir IV 2008 m., bei I ir II 2009 m.
ketvirčiams. Visiems kitiems stebėjimams šis kintamasis įgavo 0 reikšmę. crisist re
prezentuoja pagrindinius išorinius šokus, ištikusius Lietuvos ekonomiką, pirmosios
krizės bangos metu, nuo 2008 m. rugsėjo iki 2009 m. vidurio, kol finansinės rinkos
buvo itin neramios ir dauguma indeksų pasiekė žemiausias savo reikšmes.
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Kintamasis instability! taip pat skirtas finansinės krizės įtraukimui į modelį, ta
čiau, skirtingai nei crisis^ jis apima šiek tiek platesnį laiko intervalą ir reprezentuo
ja neigiamus išorinius šokus, ištikusius Lietuvos ekonomiką nuo finansinės krizės
užuomazgos, kai 2007 m. antroje pusėje prasidėjo spartus pasaulinių finansų indek

sų smukimas iki sąlyginio stabilumo pradžios, kai didžioji dalis indeksų atgavo savo
ilgalaikes vertes, o tai įvyko tik 2010 m. pradžioje. Finansų rinkos ir toliau išliko ne
stabilios, tačiau pagrindine nestabilumo priežastimi tapo jau Eurozonos skolų krizė.
instabilityc įgavo 1 reikšmę visiems stebėjimams nuo 2007 m. III ketv. ir 0 - kitiems.
7.1.3-1 lentelė. Apdraustųjų dalies iš bendro gyventojų skaičiaus logaritmo ARMA lygties
įverčiai ir standartinės paklaidos
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Šaltinis: autorių skaičiavimai, naudojant VSDF valdybos. Statistikos departamento ir^urostat" duomenis.

Prognozuojant visos fiktyvių kintamųjų reikšmės buvo prilygintos 0, išskyrus pir
mą instabilityl kintamojo reikšmę, kuri buvo prilyginta 1 ir atstovavo besitęsiantiems
neramumams finansų rinkose. Narystės Šengeno zonoje fiktyvus kintamasis tiesiogiai
nėra įtrauktas, tačiau dėl to, kad Lietuva tapo Šengeno zonos nare prieš prasidedant fi

nansinei krizei, šio kintamojo poveikį beveik visiškai dubliuoja instabilityt kintamasis,
kuris 1 reikšmę įgauna vieną ketvirtį prieš Lietuvai įstojant į Šengeno zoną ir išlaiko
visu narystės metu. Po pakankamai ilgo modeliavimo buvo apsistota ties (7.1.3-1) lyg

timi gauti prognozinius įverčius įjpnip]],. J:
prop=8^a1propt_I^aj>ropt_l+a^>ropt_s-i-aIapropl_ll)^anpropt_n

(7.1.3-1)

7.1.3-1 pav. Apdraustųjų dalies iš bendro gyventojų skaičiaus [kairėje pusėje) ir
apdraustųjų skaičiaus prognozės (dešinėje pusėje).
Šaltinis: autorių skaičiavimai naudojant VSDF valdybos, Statistikos departamento ir „Eurostat* duomenis.

(7.1.3-1) lygties AR dalis yra stabili, o MA dalis yra invertabili, prognoziniai įverčiai konverguoja link proceso vidurkio, paklaidoms nėra būdinga autokoreliacija ir 1.1.

Šio modelio pagalba buvo gauti apdraustųjų dalies iš bendro gyventojų skaičiaus loga
ritmo pirmų skirtumų prognoziniai įverčiai. Naudojant juos buvo nustatyta apdraus

tųjų dalis iš bendro gyventojų skaičiaus. Visi koeficientai yra statistiškai reikšmingi
su 95 proc. ar 90 proc. pasikliovimo lygmenimis, išskyrus %, kurio t statistika yra
-1,5079. Šio kintamojo, kuris detaliau buvo aptartas aukščiau einančiose pastraipo
se, pašalinimas iš prognozinės lygties sumažina artimiausios prognozės prognozines
paklaidas, tačiau nulemia labai prastus ir jokiais argumentais nepaaiškinamus tolimų
prognozių prognozinius įverčius.

7.1.3-1 pav. kairėje pusėje pateikiami faktiniai apdraustųjų dalies iš bendro gy
ventojų skaičiaus įverčiai (prognozavimas imtyje), o dešinėje pusėje pateikiamas fak
tinis apdraustųjų skaičius ir modelio pagalba gautos apdraustųjų skaičiaus prognozės
iki 2026 m. pab. (prognozavimas už imties ribų]. Apdraustųjų skaičiaus prognoziniai

jverčiai [lNS^}yra nustatomi naudojant prognozinius apdraustųjų dalies iš gyventojų
skaičiaus įverčius ({^ROP)t,^ ir prognozinius „Europop 2010" gyventojų skaičiaus duo
menis {oPOP^ i (t+fc)}: lNŠctk=PROPtfk • POPM7.1.3-2 lentelė. Apdraustųjų ARMA lygties prognozių tikslumas
.i.

MERMSE .,."... MAEMPEMAPE ,^įr ACF1HntCsU
•18,333328,524821,0000-1,60401,8268-0,03750,2972

Šaltinis: autorių skaičiavimai, naudojant VSDF valdybos ir „Eurostat"skelbiamus duomenis.

Pagrindiniu kriterijumi, įvertinant abiejų modelių prognozių tikslumą, galima
naudoti Theilio U statistiką, kuri darbo užmokesčio modeliui yra 0,2454 (7.1.1-2 len

telė], o apdraustųjų modeliui yra 0,2972 (7,1.3-2 lentelė). Jeigu ši statistika būtų
didesnė už 1, tai reikštų, kad modelio pagalba gautos prognozės yra prastesnės už
naivias, jeigu ši statistika yra mažesnė už 1, modelio pagalba gautos prognozės yra
geresnės už naivias. Kuo U statistika yra arčiau nulio, tuo tikslesnės prognozės. Abiejų
modelių U statistikos yra mažesnės už 1 ir arčiau 0, o ne 1. Gautos prognozės yra tiks
lios ir patikimos. Prognozuojamas apdraustųjų skaičius pateikiamas 7.1.3-3 lentelėje.
7.1.3-3 lentelė. Prognoziniai apdraustųjų skaičiaus įverčiai (tūkst)
Uitai201120122013201420152016 / 20172011
Apdraustieji11891207125213031336134613391331
Molai20192020202120222023202420252026
Apdraustieji13351352137814051426143914471454
Šaltinis: autorių skaičiavimai, naudojant VSDF vaidybos. Statistikos departamento ir „Eurostat" duomenis.
Nors prognozuojant ir buvo atsižvelgta į gyventojų skaičiaus mažėjimą, kuris ma

tomas „Europop 2010" prognozėse, tačiau tiesioginio apdraustųjų skaičiaus mažėjimo
įverčiai nerodo. Gali būti kelios priežastys, kodėl apdraustųjų skaičius reikšmingai ne
mažės.
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Pirma, Lietuvos ekonomikai atsigaunant po finansinės krizės, apdraustųjų skai
čius natūraliai augs.
Antra, verta atkreipti dėmesį į tai, kad amžius, natūralus gyventojų skaičiaus kiti
mas ar natūralūs gyventojų struktūros pokyčiai nėra pagrindiniai veiksniai, nulemian-

tys apdraustųjų skaičių. Nagrinėjamu laikotarpiu iki pat 2008 m. finansinės krizės ap
draustųjų skaičiui buvo būdinga augimo tendencija, o gyventojų skaičius mažėjo arba
reikšmingai nesikeitė. Apdraustųjų skaičius [gyventojų skaičiui stipriai nekintant)
priklauso nuo darbo paklausos, kuriai poveikį turi pajamos, darbo sąnaudos, nedarbo
lygis, gamintojų ir vartotojų kainų indeksai, darbo našumas, nedarbo išmokos pakeiti
mo norma, darbo dienos trukmė ir 1.1.

Trečia, svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad prognozuojami gyventojų skaičiaus poky
čiai trumpais laikotarpiais bus tokie menki, kad gamybos apimčių reakcija į juos taip pat
gali būti labai menka. Trūkstant darbo jėgos prekių gamybai, gali iškilti dilema samdyti
papildomą darbo jėgą ar didinti darbuotojų pastangas, didinant darbo užmokestį.
Apibendrindami modeliavimo rezultatus galime teigti, kad Rusijos finansinė kri
zė ir įstojimas į ES neturėjo statistiškai reikšmingo poveikio socialinio draudimo siste
mos raidai. Statistiškai reikšmingą poveikį socialinio draudimo sistemos raidai turėjo
1995 m. socialinio draudimo reforma, 2008 m. finansinė krizė ir, tikėtina, laisvas dar

bo jėgos judėjimas.

7.1.4. Korekcija atsižvelgiant į dalyvavimą
antrosios pakopos pensiįų fonduose
Prognozuojant socialinio draudimo pajamas, skirtas finansuoti senatvės pensijas,
reikia atsižvelgti į tai, kad už asmenis, kurie yra sudarę sutartis su pensijų fondais,

pervedamos mažesnės įmokos. Antrojoje pakopoje dalyvaujančių apdraustųjų dalies
prognoziniai įverčiai yra nustatyti naudojant atvirkštinį regresijos modelį, kuriame

antrojoje pakopoje dalyvaujančių apdraustųjų dalis PIPFt priklauso nuo laiko t:
PlPF^Pt^pĄ^e,(7.1.4-1)

7.1.4-1 lentelė. Antrojoje pakopoje dalyvaujančių apdraustųjų lygties įverčiai ir
standartinės paklaidos
konstante1/sqrt(t)
[vertis0.74763-0,43440
Stpaklakta •-••V"-.- ';t
0,02672;' 'y'-.--'
'• '." 0,04391
Šaltinis: autorių skaičiavimai, naudojant VSDF valdybos duomenis.
Šios funkcinės formos pasirinkimą nulėmė tai, kad asmenų, dalyvaujančių antro

sios pakopos pensijų fonduose dalis einant laikui augs, tačiau ji niekada neapims visos
dirbančių asmenų visumos, t. y. einant laikui antrosios pakopos dalyvių skaičius ar

tės prie tam tikros ilgo laikotarpio reikšmės. Atvirkštiniai modeliai kaip tik ir suteikia
galimybę nustatyti ilgo laikotarpio reikšmę, prie kurios artėja kintamasis. Būtent ši
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atvirkštinio modelio funkcinė forma buvo pasirinkta todėl, kad iš visų vertintų alter
natyvų, šios funkcinės formos modelis turėjo aukščiausią F statistiką 97,87, kurios

p reikšmė yra 0,00018 ir aukščiausią determinacijos koeficiento R^ reikšmę 0,9514.
Įvertinant lygtį nė viena mažiausiųjų kvadratų metodo prielaida nebuvo pažeista. Iš
interpretacijų įdomi nebent p1 interpretacija, parodanti, kad ilgo laikotarpio reikšmė,
link kurios artėja apdraustųjų, dalyvaujančių pensijų fonduose, dalis yra 0,74763, t. y.

ilgu laikotarpiu galime tikėtis, kad pensijų fonduose dalyvaus trys ketvirtadaliai ap
draustųjų.
Kaupiamųjų fondų dalyvių procentas nustatytas naudojant ne bendrą pensijų fon
dų dalyvių, bet pensijų fondų dalyvių skaičių, už kuriuos atitinkamą laikotarpį buvo
priskaičiuotos įmokos į pensijų fondus, nes būtent už šiuos asmenis ir pervedama da
lis socialinio draudimo įmokų į pensijų fondus. Vėliau, atliekant skaičiavimus, bendras
antrosios pakopos dalyvių skaičius yra susietas su tais asmenimis, už kuriuos yra per
vedamos įmokos. Ši sąsaja būtina dėl to, kad reikia atsižvelgti į tai, jog asmuo, kuris

nepervedinėjo įmokų vieną ar kelis laikotarpius, gali vėl pradėti pervedinėti įmokas
sekančiais laikotarpiais. PlPFt prognoziniai įverčiai yra pateikti 7.1.4-2 lentelėje.
7.1.4-2 lentelė. Antrojoje pakopoje dalyvaujančių apdraustųjų dalies prognoziniai jverčiai
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Šaltinis: autorių skaičiavimai, naudojant VSDF valdybos duomenis.
Socialinio draudimo senatvės pensijų sistemos pajamų prognozė, sujungianti aukš
čiau pateiktus prognozinius darbo užmokesčio, apdraustųjų skaičiaus ir dalyvavimo an
trojoje pakopoje įverčius, yra gauta naudojant (7.1.4-2], (7.1.4-3) ir (7.1.4-4) lygtis:
ljuie^=0,02-PIP~Fut(7.1.4-2)

esate ^=rate-lxateuk(7.1.4-3)
iNČttt^čw-Wttt-e^a7eM TNS^-3(7.1.4-4)

Šių lygčių pristatymui reikalingi keli komentarai. čw yra darbo užmokesčio ko
rekcijos koeficientas, parodantis, kokią vidutinio darbo užmokesčio dalį gauna vidu
tinis apdraustasis. Korekcija yra būtina, nes darbo užmokesčio prognoziniai įverčiai
yra nustatyti naudojant šalies darbo užmokesčio vidurkį, tuo tarpu apdraustųjų darbo
užmokestis visada buvo mažesnis už šalies darbo užmokestį. Šio koeficiento nustaty
mui yra naudojami istoriniai duomenys, o surandamas jis yra taip: čw=E[čw^. l^ate^

yra vieno apdraustojo senatvės pensijos socialinio draudimo tarifo dalis, sumažėjusi
dėl dalyvavimo kaupiamajame pensijų fonde. Ji atsiradusi dėl to, kad dalis apdraustųjų

dalį pensijų socialiniam draudimui skirtų lėšų nukreipia į antrosios pakopos kaupia
muosius pensijų fondus.
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Laikomasi prielaidos, kad nagrinėjamu laikotarpiu pensijų fondų dalyviai galės
nukreipti į juos 2 procentinius punktus socialinio draudimo tarifo. 'ratetJt tiesiogiai
priklauso nuo dalyvavimo antrojoje pakopoje, e~ra~^ettk yra realus senatvės pensijas
finansuoti skiriamas tarifas, kuris yra nustatomas iš faktinio tarifo rate atimant dėl
kaupimo sumažėjusią tarifo dalį /.ratet>1. Faktinis senatvės pensijų tarifas, egzistavęs
atskirais laikotarpiais, yra nustatomas palyginant senatvės pensijų išlaidas oapet su

visomis pensijų išlaidomis pet ir gautą santykį padauginant iš pensijoms skirtos tarifo
dalies penrate: raa=P^rau,'!^^-. Skaičiavimams naudojama šio tarifo matematinė viltis
[šiuo atveju vidurkis]: rate=E[rafet). Naudojant istorinius duomenis nustatyta, kad
rate=0,1830080. Realus prognozuojamas tarifas ė^ate^k ir prognozuojamos socialinio
draudimo pajamos, skirtos senatvės pensijų finansavimui yra pateiktos 7.1.4-1 pav.

7.1.4-1 pav. Realaus senatvės pensijų draudimo tarifo prognozė (proc.) (kairėje pusėje) ir
socialinio draudimo pajamų, skirtų senatvės pensijoms, prognozė (mln. Lt) (dešinėje pusėje).
Šaltinis: autorių skaičiavimai, naudojant VSDF vaidybos. Statistikos departamento ir„Eurostat" duomenis.
Pagrindinis socialinio draudimo sistemos pajamų augimo veiksnys prognozuoja
mu laikotarpiu yra augantis darbo užmokestis.

7.2. Socialinio draudimo pensijų sistemos išlaidos
Nustatyti socialinio draudimo išlaidas naudojamos istorinės senatvės pensijos pa
keitimo normos, kurių vidurkis bus pritaikytas visiems būsimiems prognozuojamiems
laikotarpiams. Į antrosios pensijų pakopos dalyvių skaičių taip pat atsižvelgiama.
Siekiant nustatyti, kokį poveikį biudžeto stabilumui turės sprendimas vėlinti se

natvės pensijos amžių, būsimas pensijų gavėjų skaičius iš pradžių nustatytas laikantis
prielaidos, kad senatvės pensijos amžius nebus vėlinamas ir bus vyrų - 62,5 m., o mo
terų - 60 m. Vėliau šios prielaidos bus atsisakyta. Nustatyti vyrų nuo 60 m. iki 65 m. ir

nuo 65 m. bei vyresnių skaičių (atitinkamai {popm60tlk} ir {popm6Sut}], bei moterų nuo
60 m. iki 65 m. ir nuo 65 m. bei vyresnių skaičių (atitinkamai {popįftOM) ir {pop/65tfk})
yra naudojami „Europop 2010" duomenys. Pensijų gavėjų dalis, atskirai pagal lytis, iš
bendro 60-64 m. ir 65 m. bei vyresnių asmenų skaičiaus buvo nustatyta naudojant (7.2-

1), (7.2-2], (7.2-3) ir (7.2-4] ARMA lygtis:
Amr60=anAmr60,
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(7.2-1)

[7.2-2]
[7.2-3]
[7.2-4]
mr60yra senatvės pensiją gaunančių vyrų, nuo 60 m. iki 65 m., dalis iŠ bendro šio
amžiaus kategorijos vyrų skaičiaus. mr65t yra 65 m. ir vyresnių senatvės pensiją gau

nančių vyrų dalis iš bendro šio amžiaus kategorijos vyrų skaičiaus. fr60t yra senatvės
pensiją gaunančių moterų, nuo 60 m. iki 65 m., dalis iŠ bendro šio amžiaus kategorijos
moterų skaičiaus.fr6St yra 65 m. ir vyresnių senatvės pensiją gaunančių moterų dalis iš
bendro šios amžiaus kategorijos moterų skaičiaus.

7.2-1 pav. Senatvės pensijų gavėjų prognozė (kairėje pusėje) ir vidutinės senatvės pensijos

prognozė (dešinėje pusėje).
Šaltinis: autorių skaičiavimai, naudojant VSDF valdybos, Statistikos departamento ir „Eurostat" duomenis.
2011-2060 m. vidutiniškai 40,02 proc. vyrų ir 84,29 proc. moterų nuo 60 m. iki
65 m., ir vidutiniškai 90,27 proc. vyrų bei 92,53 proc. moterų, vyresnių nei 65 m. būtų
senatvės pensijų gavėjai, jeigu jų dalyvavimas socialinio draudimo sistemoje niekuo

nebūtų skyręsis nuo iki 2011 m. j senatvės pensiją išėjusių asmenų. Dėl po TSRS žlu
gimo sumažėjusio dalyvavimo socialinio draudimo sistemoje, šių asmenų dalys yra
mažinamos proporcingai atsižvelgiant į faktinį dalyvavimą, kuris buvo užfiksuotas po
1991 m. Skaičiavimuose naudojami ne prognozinių įverčių vidurkiai, bet atskiriems

laikotarpiams prognozuojamos skirtingos dalyvių dalys. Senatvės pensijų gavėjų skai
čius nevėlinant išėjimo į senatvės pensiją ir jį vėlinant pateiktas 7.2-1 pav.
Jeigu senatvės pensijos amžius nebūtų vėlinamas, tikėtina, kad tiriamo laikotar
pio pabaigoje 2026 m. turėtume per 710 tūkst. senatvės pensijų gavėjų. Vėlinant išė

jimą į pensiją tikėtina, kad 2026 m. turėtume per 590 tūkst. senatvės pensijų gavėjų.
Atitinkamai kištų ir finansinių įsipareigojimų apimtys.
Prielaidos dėl senatvės pensijos dydžio. Bruto pakeitimo norma rrt parodanti, ko
kią dalį vidutinio nominalaus bruto darbo užmokesčio gauna senatvės pensijos gavėjas,
yra nustatyta naudojant nominalaus bruto darbo užmokesčio Wt ir senatvės pensijos
duomenis BENe nuo 1993 m. I ketv. iki 2008 m. IV ketv. 2009 m. ir 2010 m. duomenys,
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dėl didesniu tempu smukusio darbo užmokesčio, nei buvo sumažintos senatvės pensi
jos, į skaičiavimą nebuvo įtraukti. Šių metų pakeitimo normos neatskleidžia socialinio
draudimo sistemos galimybių finansuoti senatvės pensijas ir yra iškreiptos. Pakeitimo
normą apibrėžus ^r^^, būsimų socialinio draudimo išlaidų skaičiavimams naudojama

šios pakeitimo normos matematinė viltis (šiuo atveju vidurkis): rr^E(rrJ. Naudojant is
torinius duomenis nustatyta, kad ff=0,3S. Remiantis šia pakeitimo norma ir atliekant
prognozinius skaičiavimus laikomasi prielaidos, kad vidutinis pensijos gavėjas gauna
0,35 vidutinio darbo užmokesčio senatvės pensiją. Ši pastovi pakeitimo norma yra nau
dojama visiems laikotarpiams nuo 2011 m. iki 2026 m. ir yra nekeičiama. Naudojant šią
pakeitimo normą apskaičiuotos vidutinės pensijos yra pateiktos 7.1.4-1 pav.

Naudoti pastovią pakeitimo normą prognozuojant pensijas motyvacija yra tokia Senat
vės pensijos nuosekliai didėja augant darbo užmokesčiui. Naudojama tvari pakeitimo norma,

kuriai esant biudžetas praeityje nebūtų susidūręs su ilgalaikiais deficitais. Atskirais laikotar
piais ši norma buvo aukštesnė, atskirais - žemesnė, tačiau vidutiniškai ji buvo tokia pat Aukš

tesnės pakeitimo normos palaikymas reikštų automatinį deficito atsiradimą, jeigu įmokų ta
rifas bus nekeičiamas arba apdraustųjų skaičius neišaugs iki aukštesnės nei ilgo laikotarpio
reikšmės. Jeigu vienu laikotarpiu ji bus stipriai padidinta, sekančiais laikotarpiais jos didinimas
bus sustabdytas, siekiant išvengti deficito atsiradimo arba per didelių deficitų susiformavimo.

Pensijas galima didinti pasirinktais laikotarpiais, išlaikant tam tikrą vidutinę pakeitimo normą
arba pastoviai palaikyti šią normą. Taip pat atliekant skaičiavimus buvo laikomasi prielaidos,

kad pensijos nebus gražintos į 2008 m. rugsėjo mėn. lygį. Pensijų gražinimas į prieškrizinį lygį
reiškia lėtesnį pensijų indeksavimą ateityje ir galutiniams rezultatams didelės įtakos neturėtų.

Toliau pateikiamos korekcijos atsižvelgiant į dalyvavimą antrojoje pakopoje ir sumažėjusį
dalyvavimą socialinio draudimo sistemoje. Senatvės pensijų socialinio draudimo išlaidų EXPak
prognozė yra gauta atsižvelgiant į sumažėjusį dalyvavimą socialinio draudimo sistemoje ir su
mažėjusius senatvės pensijų įsipareigojimus antrosios pakopos pensijų fondų dalyviams:
EXP^^[(popm60:^t • mr60^*popf60^ fr6d^+popm65M• mr65„,• pop/6S„, /f65„JIV,.„ • rr-REltJ • 3 (7.2-5)

((REL)t<kj yra pensijų fondų dalyvių dėl kaupimo sumažėjusios socialinio draudimo
senatvės pensijų apimtys. Asmenys, dalyvaujantys antrojoje pakopoje, gaus proporcin
gai mažesnes socialinio draudimo pensijas dėl dalies įmokų pervedimo į pensijų fondus.

Skaičiavimuose į kaupimą atsižvelgta didinant dalyvių skaičių, vis didesnes jų sumokamų
pajamų apimtis pervedant į antrosios pakopos pensijų fondus ir vis didesnei daliai naujų
senatvės pensijų gavėjų, kurie dalyvauja pensijų fonduose, mažinant socialinio draudimo
išmokas. Bendras prognozuojamas antrosios pakopos dalyvių skaičius (c^),..} yra nusta

tytas naudojant prognozinius apdraustųjų skaičiaus įverčius ((m5X..) ir antrojoje pakopoje
dalyvaujančių apdraustųjų dalies prognozinius Įverčius ((pipf)m], t. y. Pfm=1NSmpTpfm. At

liekant skaičiavimus laikomasi prielaidų, kad antrosios pakopos pensijų fondų dalyviai į
senatvės pensiją išeina sulaukę nustatyto senatvės pensijos amžiaus, o nauji pensijų fondų
dalyviai papildo jauniausių asmenų iki 25 m. grupę. Kadangi modeliuojamos ne antrosios
pakopos, o socialinio draudimo pensijos, tai ši prielaida neturėtų suprastinti rezultatų.

Atliekant skaičiavimus pensijų fondų dalyviai buvo suskirstyti į devynias amžiaus,
kas penkis metus, grupes taip, kad: PFltk=pF tik . Į senatvės pensiją išeinančių antrosios
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pakopos dalyvių srautai yra nustatyti naudojant paskutinės amžiaus kategorijos daly
vių skaičių. Šią amžiaus kategoriją formuoja laikas^ besikeičianti dalyvių proporcija ir
tikėtina gyvenimo trukmė. Skaičiavime naudojama „Europop 2010" nustatyta tikėtina

gyvenimo trukmė. Antrosios pakopos pensijų fondų dalyvių sumažėjusios socialinio
draudimo senatvės pensijų apimtys per ketvirtį yra nustatytos naudojant (7.2-6) lygtį:
RELlfk=lostp • cr-

(7.2-6)

cr yra korekcijos veiksnys, skirtas įtraukti į išmokų gavėjus ne tik tuos asmenis,

kurie kiekvienu atskirai paimtu laikotarpiu pervedinėjo įmokas į pensijų fondus, bet ir
tuos asmenis, kurie yra sudarę pensijų kaupimo sutartis, tačiau dėl tam tikrų priežasčių
atskirais laikotarpiais įmokų nepervedinėjo, cr nustatytas kaip santykis tarp asmenų,
kurie yra pensijų fondų dalyviai pmemt ir asmenų, už kuriuos buvo pervestos įmokos
į antrosios pakopos pensijų fondų amem;. "r 'mem'- Skaičiavimams naudojama šio san

tykio matematinė viltis (vidurkis): čr^E(crJ. Sumažėjusi socialinio draudimo senatvės
pensijos dalis lostp nustatoma padalijant į pensijų fondus pervedamą socialinio drau
dimo tarifą iš senatvės pensijoms finansuoti skiriamo tarifo: lostp= =. Naudojant istori
nius duomenis nustatyta, kad cr=l,262581, o /ostp=0,1092848.

Šie skaičiai atskleidžia, kad antrosios pakopos pensijų fondų dalyviai neteks beveik
11 proc. socialinio draudimo senatvės pensijos ir kiekvienu atskirai paimtu laikotarpiu
yra vidutiniškai 26 proc. daugiau sudarytų sutarčių, nei asmenų, už kuriuos šios įmokos
yra pervedamos. Atsižvelgiant į tai, kad senatvės pensijos mažinimas daliai asmenų, kurie

jau vėlyvo amžiaus įsijungė į kaupiamųjų fondų sistemą, gali būti per didelis, antrosios
pakopos teikiama nauda subalansuojant socialinio draudimo sistemą gali būti pervertinta.

7.3. Socialinio draudimo pensijų sistemos balansas
Socialinio draudimo išlaidos ir pajamos, neatsižvelgiant į tai, kad išėję į pensiją dalis
apdraustųjų dalį išmokos gaus iš pensijų fondų, ir atsižvelgiant į tai, yra pateiktos 7.3-1 pav.

7.3-1 pav. Prognozuojamos senatvės pensijų socialinio draudimo pajamos ir išlaidos,
neatsižvelgiant (kairėje pusėje) ir atsižvelgiant (dešinėje pusėje) į tai, kad dalis asmenų
gaus išmokas iš pensijų fondų (mln. Lt), bet neatsižvelgiant į pensijos amžiaus vėlinimą.
Šaltinis: autorių skaičiavimai, naudojant VSDF valdybos, Statistikos departamento ir„Eurostat" duomenis.
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Kas butų, jeigu pensijų fondai nebūtų įsteigti arba sulaukę labai mažo dalyvių
skaičiaus? Tikėtina, kad dėl didėjančio vyresnio amžiaus asmenų skaičiaus, socialinio

draudimo biudžetas, siekdamas išlaikyti pastovias (iki 2008 m. lygio) pensijų gavėjų
vartojimo galimybes, būtų nesubalansuotas ir deficitinis iki 2023 m. Dėl to, kad dalis
asmenų pradės gauti išmokas iš antrosios pakopos pensijų fondų ir atitinkama apim

timi jiems bus sumažintos socialinio draudimo išmokos (dalį įmokų jie yra pervedę į
fondus), socialinio draudimo išlaidos ateityje mažės ir sistema pirmą kartą, tikėtina,

2021 m. taps nedeficitinė. Dėl didėjančios antrosios pakopos pensijų gavėjų dalies vė
lesniais laikotarpiais perteklius sistemoje taip pat kaupsis greičiau.

Apibendrinant galima pasakyti, kad ilgalaikėje perspektyvoje antrosios pakopos
pensijų fondų įdiegimas sumažina socialinio draudimo sistemos išlaidas ir padidina
finansinį stabilumą, tačiau neverta pamiršti ir to, kad antroji pakopa yra finansuojama

dabar esančių pensijų gavėjų sąskaita. Atsižvelgiant į tai, kad 2013 m. socialinio drau
dimo sistemoje yra sukaupta apytiksliai 10 mlrd. Lt. skola, nauda, kuri bus gaunama

kažkada ateityje, gali būti nesvarbi, lyginant su įsipareigojimais (grąžinti skolas), ku
riuos reikia įvykdyti šiandien.
Kaip pasikeistų prognozė, jeigu atsižvelgtume ir į senatvės pensijos amžiaus vėli-

nimą? Vėlinant pensijos amžių gauti prognoziniai pajamų ir išlaidų įverčiai bei sociali
nio draudimo balansas pateikti 7.3-2 pav. ir 7.3-1 lentelėje.

7.3-2 pav. Prognozuojamos senatvės pensijų socialinio draudimo pajamos ir išlaidos
(kairėje pusėje) bei balansas (dešinėje pusėje), atsižvelgiantį tai, kad dalis asmenų gaus
išmokas iš antrosios pakopos pensijų fondų ir į senatvės pensijos amžiaus vėlinimą (mln. Lt).
Šaltinis: autorių skaičiavimai, naudojant VSDF valdybos, Statistikos departamento ir „Eurostat"duomenis.
Visi galutiniai prognozių rezultatai yra pateikti žemiau esančiose lentelėse.
7.3-1 lentelė. Pajamos senatvės pensijoms mokėti (mln. Lt)
Metai20112012201320142015201620172018
Pajamos43704581510957086180646566066743
**

':/.-20192020

*; 202120222023202420252028

Pajamos69657301771481378518884391389436
Šaltinis: autorių skaičiavimai, naudojant VSDF valdybos. Statistikos departamento ir „Eurostat" duomenis.
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7.3-2 lentelė. Senatvės pensijų socialinio draudimo išlaidos (mln. Lt)
2011

2012

2013

2014

2015

2016 '•

2017

2018

5282

5349

5637

5929

6143

6283

6334

6375

2023

'"•*• 2024

2025

2026

6952

7022

7107

2019
Išlaidos

6432

i 2020 "

6532

2021
6670

2022 ^
6786

6679

Šaltinis: autorių skaičiavimai, naudojant VSDF valdybos, Statistikos departamento ir „Eurostat" duomenis.
7.3-3 lentelė. Senatvės pensijų socialinio draudimo balansas (mln. Lt)

2011

2012

2013

2014

2015

2018

2017

2018

-912

•769

•528

-221

38

182

272

368

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

532

769

1043

1350

1639

1892

2117

2327

Šaltinis: autorių skaičiavimai, naudojant VSDF valdybos. Statistikos departamento ir „Eurostat" duomenis.

Vėlinant senatvės pensijos amžių, perteklius pensijų sistemoje pirmą kartą užfik
suojamas 2015 m. Naudojant faktinį 2010 m. skolų lygį ir laikantis prielaidos, kad moka
mos 6 proc. palūkanos, skolas būtų galima sugrąžinti iki 2025 m. ir tada pradėti kaupti
rezervą. Pensijų gavėjų vartojimo galimybės visu tiriamu laikotarpiu išliktų pastovios.
Bendros, ne konkrečių rodiklių, prognozės tikslumą galima vertinti lyginant 2011 m.
prognozuotas pajamas, išlaidas ir balansą su faktinėmis pajamomis, išlaidomis ir balansu.
2011 m. draudėjai ir apdraustieji sumokėjo 6764 mln. Lt pensijoms. Bendras pensijų tari
fas yra 26.3 proc. Maždaug 18.3 proc. galima skirti senatvės pensijų finansavimui, tad se
natvės pensijoms buvo išmokėta maždaug 4707 mln. Lt Išlaidos senatvės pensijoms buvo

5512 mln. Lt, o faktinis senatvės pensijų deficitas galėjo sudaryti maždaug 805 mln. Lt
Prognozuotos buvo 4370 mln. Lt pajamos ir 5282 mln. Lt išlaidos. Prognozuotos pajamos
sudarė maždaug 93 proc. faktinių pajamų, o prognozuotos išlaidos maždaug 96 proc. fak

tinių išlaidų. Prognozuotas senatvės pensijų deficitas turėjo sudaryti 912 mln. Lt

201S20202025
7,3-3 pav. Grynasis senatvės pensijų balansas (mln. Lt).
Šaltinis: autorių skaičiavimai, naudojant VSDF valdybos, Statistikos departamento ir „Eurostat" duomenis.
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Kadangi nuo 2015 m. biudžetas taptų nedeficitinis, tai tais pačiais metais socia

linio draudimo sistemoje pradėtų kauptis perteklius. Pirmųjų jau nedeficitinių laiko
tarpių perteklius bus skirtas grąžinti skolas. Tiktai grąžinus skolas pradedamas kaupti
rezervas. Laikantis prielaidos, kad metinė palūkanų norma yra 6 proc, senatvės pen

sijų sistemai tenkančias skolas, išlaikant pastovią einamųjų pensijų pakeitimo normą,
pavyktų visiškai grąžinti tik 2025 m. Šiame skaičiavime pensijų lygis priklauso nuo
dirbančių asmenų darbo užmokesčio. Senatvės pensijų dalyje rezervas pradėtų kaup

tis tik po 2025 m. Grynasis balansas, kurį galime apibrėžti kaip einamojo balanso ir
skolos skirtumą, 2015 m. pasiektų patį žemiausią savo lygį, o vėliau, pajamoms vis
viršijant išlaidas, didėtų.
Pagrindinė išvada: socialinio draudimo senatvės pensijų sistemoje, kurioje išmo

kos nebus skiriamos viršijant galimybes (šioje dalyje šias galimybes parodo pastovi
pensijų pakeitimo norma), net 2009-2013 m. susikaupusios didelės skolos bus sugrą

žintos per ilgesnį laiko tarpą. Tad norint turėti finansiškai stabilią socialinio draudimo
sistemą, skiriant ir mokant išmokas reikia neviršyti šios sistemos galimybių, o tokiai

padėčiai susiklosčius nedelsiant imtis veiksmų subalansuoti sistemą.

II dalies apibendrinimas
Pensijų schemų įvairovę lemia ne tik skirtingos istorinės ir nacionalinės jų
kūrimo sąlygos, bet ir tai, kad pensijomis siekiama kelių tikslų: vartojimo lygio
išlaikymo visą asmens gyvenimo ciklą, draudimo, skurdo mažinimo, perskirstymo.

Ne visus iš tų tikslų galima pasiekti privačiomis pensijomis, todėl viešųjų pensijų
schemų reikalingumas grindžiamas draudimo rinkos nesėkmėmis. Tuo tarpu pri
vačioms pensijų schemoms niša lieka dėl viešųjų pensijų schemų nepakankamu
mo adekvačiu lygiu senatvėje kompensuoti dideles pajamas uždirbusiems žmo

nėms. Pensijų įvairove visuomenės ieško būdų, kaip geriausiai pasiekti pagrindi
nius pensijų sistemų tikslus.
Lietuvoje pensijų sistema pradėta kurti tarpukariu, 1922 m. Lietuvos konstitu

cija deklaravo siekį užtikrinti teisę į pensiją ir darbininkams, tačiau tarpukariu spėta
Įsteigti tik valstybės tarnautojų ir kariškių pensijas. Tolimesnę pensijų raidą Lietuvoje
nutraukė okupacija. Sovietinė pensijų sistema galutinai suformuota 1956 m. ir buvo
sudaryta iš atskiroms užimtųjų grupėms skirtų schemų, tačiau nuo 1965 m. apėmė
visus gyventojus. Darbo stažo reikalavimai įgyti teisę į pensiją nebuvo griežti, pensinis
amžius buvo ankstyvas. Be to, sovietinei pensijų sistemai buvo būdingas didelis per
skirstymas iš didesnes pajamas uždirbusių gyventojų mažiau pasiturintiems. Pensijų

dydžio diferenciacija buvo nedidelė.
Nuo 1995 m. Lietuvoje buvo sukurta nauja, įmokomis nuo algų finansuojama so
cialinio draudimo sistema. Techniniu požiūriu jos principai neprieštarauja nei tarpu
kario Lietuvos, nei sovietmečio pensijų sistemų tradicijai. Socialinio draudimo pensi
jų sistema apima visus dirbančiuosius, nepriklausomai nuo sektoriaus (privataus ir
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valstybinio) ir užimtumo pobūdžio (samdomus darbuotojus, valstybės tarnautojus ir
savarankiškai dirbančiuosius). Pagal aprėpties pobūdį Lietuvos socialinio draudimo

pensijų schema panaši į Bulgarijos, Čekijos, Vokietijos, Airijos, Latvijos, Lenkijos, Por
tugalijos, Slovakijos, Slovėnijos, Švedijos ir Jungtinės Karalystės. Ši šalių grupė vienija
skirtingą istoriją turinčias šalis ir šalis, priskiriamas paprastai skirtingiems gerovės
valstybių modeliams (Bismarko, Beveridžo, Šiaurės Europos). Pagal teisių į pensiją
sąlygas Lietuvos socialinio draudimo senatvės pensijų sistema patenka į vieną klasterį
su Latvijos, Jungtinės Karalystės, Rumunijos ir Švedijos. Šioms šalims būdingi mažesni
pensinio amžiaus bei draudimo stažo reikalavimai.

Remdamiesi atskirų autorių ir tarptautinių organizacijų taikomomis pensijų sche
mų klasifikacijomis pateikėme trijų pakopų pensijų schemų klasifikaciją, kurioje pir
moji pakopa, savo ruožtu, skiriama į du lygmenis - viešai administruojama, einamojo
finansavimo, fiksuotų išmokų ir privačiai administruojama, kaupiamojo finansavimo,

apibrėžtų įmokų. Lietuvoje socialinio draudimo pensija priskiriama pirmosios pako
pos pirmam lygiui, o su ja susieta, jos sąskaita finansuojama privati pensija - antram

lygiui.
Per pusantro dešimtmečio nuo 1995 m. pradėtos pensijų reformos buvo nuolat
plečiama pensijų sistemos aprėptis, įtraukiamos naujos savarankiškai dirbančių as
menų grupės ir asmenys, kurie draudžiami valstybės biudžeto lėšomis. Savarankiškai

dirbančių asmenų įtraukimas j pensijų sistemą vyko dviem kryptimis: į apdraudžia
mųjų savarankiškai dirbančiųjų sąrašą įtraukiant vis naujas grupes ir išplečiant drau
dimą nuo pagrindinės pensijos dalies visai pensijai.
Teisių į socialinio draudimo pensijas pagrindinė reformų kryptis - senatvės pen

sinio amžiaus vėlinimas. Kartu įvesta išankstinio išėjimo į pensiją galimybė bei lengvi
namas draudimo stažo reikalavimas priešpensiniu laikotarpiu. Teisių į nedarbingumo
pensijas srityje - šių pensijų mokėjimo apribojimas sulaukus pensinio amžiaus ir jų
atitinkamas pakeitimas į senatvės pensiją.

Reikšmingiausi per pusantro dešimtmečio senatvės ir neįgalumo pensijų dydžio
skaičiavimo pakeitimai susiję su papildomos pensijų dalies įvedimu tiems, kurie turi
labai ilgą draudimo stažą, ir pensijų dydžio pokyčiai dirbantiems pensininkams. Naš
lių pensijos buvo reformuojamos mažinant pensijų dydžius ir vienodinant bei kartu

išplečiant pensijų gavėjų ratą.
Nuo įkūrimo pradžios 1995 m. socialinio draudimo pensijų sistema šiek tiek pa
brango. Tačiau nedaug - bendras (apdraustojo ir darbdavio) įmokos tarifas padidėjo
mažiau kaip 3 procentiniais punktais - nors tuo laikotarpiu vyko didelė darbingų gy
ventojų emigracija, šalis patyrė dvi ekonomines krizes (2000 m. ir 2009 m.).
Lietuvos socialinio draudimo senatvės pensijų sistema turi ryškių vertikalaus
perskirstymo bruožų: tiek bruto, tiek neto pajamų pakeitimo normos senatvėje
mažėja, didėjant buvusioms darbinėms pajamoms. Nors Lietuva, kaip ir kitos Bal

tijos šalys bei Lenkija, išsiskiria beveik didžiausia ES vidutine gyventojų pajamų
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nelygybe, tačiau pensijų sistemos labai išlygina pajamas ir tų sistemų dėka nely
gybė tarp pensininkų yra viena mažiausių. Spartus pensijų pakeitimo normų ma

žėjimas didėjant buvusioms pajamoms atspindi pensijų apskaičiavimo formulės
struktūrą ir yra glaudžiai susietas su pagrindinės pensijos dalies svoriu joje, o taip
pat „lubų" taikymu. Sistemai būdingas vertikalus perskirstymas iš esmės lemia ir

perskirstymo tarp atskirų grupių [pagal profesijas ir lytį) kryptį ir mastą. Didžiau
sios pensijų pakeitimo normos numatomos profesinėms grupėms, kurių atlygini
mai yra mažiausi. Žemiausios pensijų pakeitimo normos numatomos didžiausius

atlyginimus tipiškai gaunančių profesijų atstovams (teisės aktų leidėjams, valsty
bės pareigūnams, įmonių ir įstaigų vadovams).
Esant dabartinėms individualios veiklos apmokestinimo taisyklėms yra paranku
deklaruoti kuo mažesnes apmokestinamąsias pajamas iš individualios veiklos. Esant

aukštesniam individualių pajamų lygiui, individualiai dirbančiųjų pajamų pakeitimo
norma yra mažesnė, palyginus su atitinkamas neto pajamas gaunančiais samdomą

darbą dirbančiais asmenimis. Individualią veiklą vykdančių „laisvųjų" profesijų atsto
vų dalyvavimo pensijų draudimo sistemoje rezultatai tiek pensijos pakeitimo normos,
tiek mokestinės naštos dirbant atžvilgiu yra prastesni, lyginant su „samdomų" profe
sijų atstovais.

Apibendrinant, 1993-2010 m. laikotarpiu tiek nominalūs, tiek realūs vidutinės
senatvės ir netekto darbingumo pensijos dydžiai sparčiai didėjo. Senatvės pensijos
reali vertė išaugo apie 3 kartus. Didžiausi pensijų pakeitimo normos šuoliai yra glau

džiai susiję su šalies politinėmis aplinkybėmis (2000 m., 2004 m. ir 2008 m. LR Seimo
rinkimais) bei finansinėmis 1999 m. ir 2009 m. krizėmis. Krizės laikotarpiais Lietuvos

pensijų sistema atliko amortizacinę funkciją ir apsaugojo pensijų gavėjus nuo staigių
gerovės kritimų. Neaiškios pensijų indeksavimo taisyklės didina SoDros biudžeto ne
stabilumą. Nuo 2003 m. atsiradęs apdraustųjų vidutinio darbo užmokesčio atotrūkis

nuo metų draudžiamųjų pajamų taip pat sudaro prielaidas ateityje didėti pensijų dy
džių atotrūkiui tarp kartų.
Pirmosios pakopos antro lygmens privati pensijų schema aprėpia apie 70 proc.
apdraustųjų socialiniu draudimu. Šioje rinkoje veikia turto valdymo įmonės ir drau
dimo bendrovės, kaupiančios socialinio draudimo dalyvių vardu pervestas įmokas. Jų
veiklos rezultatai makrolygmeniu oficialiai vertinami, lyginant pervestas iš VSDF lėšas
ir PF aktyvus, o mikrolygmeniu - dalyviams priskaičiuotų pensijų vienetų vertę ir jų
vardu pervestų lėšų sumą. Tokiais metodais vertinant, PF veiklos rezultatai nuo jų įkū
rimo pradžios, nepaisant gilaus pasaulio kapitalų rinkų kritimo, yra teigiami. Tačiau
vertinant dalyvavimo PF alternatyvių kaštų požiūriu tikėtina, kad PF dalyvių bendros

pajamos senatvėje iš PF ir VSDF paprastai bus mažesnės nei tuo atveju, jeigu jie būtų
dalyvavę vien tik VSDF. Tokia išvada gauta pagal hipotetinius duomenis. Patikimesnei

analizei reikėtų tikslesnių PF dalyvių duomenų, tačiau jie tyrėjams kol kas, deja, ne
prieinami.
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Socialinio draudimo biudžetas paprastai tampa deficitinis ekonominių krizių lai
kotarpiais. Taip atsitiko ir 2009 m. Tačiau atlikta prognozė rodo, kad vėlinant senatvės

pensijos amžių pensijų sistemos metinio biudžeto perteklius pirmą kartą gali būti už
fiksuotas 2015 m., o susikaupusios skolos gali būti grąžintos iki 2025 m. Pensijos visą
tą laikotarpį galėtų būti didinamos išlaikant pastovų jų santykį su darbo užmokesčiu.
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III DALIS. TRUMPALAIKĖS
SOCIALINIO DRAUDIMO IŠMOKOS
8 skyrius.

Ligos ir motinystės socialinio
draudimo sistema

Šiame skyriuje aptarsime Lietuvos ligos ir motinystės socialinio draudimo

sistemą pagal pagrindinius požymius, kurie reikšmingi visų šalių ligos ir motinystės
socialinio draudimo sistemoms. Šios dvi draudimo rūšys nagrinėjamos kartu, nors
jos apima skirtingas socialines rizikas. Motinystė nėra liga ir negali būti apsaugoma
ligos socialiniu draudimu. Tačiau Lietuvoje, kaip ir daugumoje šalių, draudimas nuo

šių dviejų socialinių rizikų organizuojamas bendrai. Taip yra todėl, kad šių socialinių
rizikų rezultatai yra panašūs. Abiem atvejais reikia kompensuoti prarastą atlyginimą.
Ir ligos, ir motinystės atveju atlyginimo negaunama santykinai trumpą laiką (lyginant

su senatve ar negalia). Abiem atvejais negalėjimą dirbti fiksuoja medikai. Nedarbo
atveju atlyginimas prarandamas taip pat trumpą laiką, tačiau asmuo lieka darbingas ir
dažnai jam reikia papildomų su įdarbinimu susijusių paslaugų, o prarastas atlyginimas
kompensuojamas keliant darbo paieškos ar rengimosi dirbti sąlygas. To nėra ligos

ir motinystės atveju. Dėl minėtų priežasčių patogu ligos ir motinystės draudimą
organizuoti kartu. Taip yra daroma ir Lietuvoje - draudimo finansavimas, įmokų
nustatymas yra bendras, o išmokos yra atskirtos, remiantis skirtingu negalėjimo

dirbti pagrindu. Tai suponuoja ir iš dalies bendrą draudimo nuo šių dviejų rizikų
analizę. Trumpai apžvelgus ligos ir motinystės socialinio draudimo istorinį vystymąsi

bei šio draudimo svarbą, toliau šiame skyriuje bus nagrinėjama ligos ir motinystės
socialinio draudimo pagrindinių charakteristikų kaita Lietuvoje bei aptartos šalies
ligos ir motinystės socialinio draudimo programos ypatybės tarptautiniame kontekste.
Socialinio draudimo įmokų dalį nagrinėsime bendrai, o išmokoms skirsime atskirus
šio teksto poskyrius.
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8.1. Ligos ir motinystės socialinio draudimo
istorinis vystymasis ir reikšmė
Ligos ir motinystės draudimas santykinai yra sena socialinio draudimo rūšis. Isto
riškai socialinio draudimo programos buvo pradėtos diegti Europoje XIX a. pab. Pradinis
socialinio draudimo programų tikslas buvo padėti spręsti problemas, susijusias su pajamų
praradimu dėl sužeidimų darbe. Vėliau socialinio draudimo programos apėmė draudimą
ir nuo tokių rizikų, kaip liga, senatvė ir nedarbas. Atskiros socialinio draudimo progra
mos įstatymais buvo tvirtinamos palaipsniui ir įvairiose šalyse skirtinga seka. Pavyzdžiui,

Jungtinėje Karalystėje ir Australijoje socialinio draudimo programos įstatymais įtvirtintos
tokia seka - nelaimingų atsitikimų darbe, senatvės, ligos ir motinystės, nedarbo; Kanadoje,
Prancūzijoje, JAV ir Ispanijoje - nelaimingų atsitikimų darbe, senatvės, nedarbo, ligos ir

motinystės; Austrijoje, Japonijoje ir Italijoje - nelaimingų atsitikimų darbe, ligos ir moti
nystės, senatvės ir nedarbo; Danijoje - senatvės, ligos ir motinystės, nelaimingų atsitikimų

darbe ir nedarbo. Tuo tarpu Belgijoje, Vokietijoje ir Švedijoje socialinio draudimo progra
mos pradėtos kurti nuo ligos socialinio draudimo, tada sekė nelaimingų atsitikimų dar
be, senatvės ir nedarbo draudimas (Kim, 2001). K. Kim (2001) atliktas tyrimas, kuriame
autorius analizavo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai priklausančių

18 šalių socialinio draudimo programų vystymąsi, atskleidė, kad ligos ir motinystės socia
linio draudimo programų priėmimas yra glaudžiai susijęs su šalių dalyvavimu Tarptauti
nės darbo organizacijos konferencijose, t. y. kuo aktyviau šalis dalyvauja TDO organiza
cijos konferencijose, tuo didesnė tikimybė, kad šalis anksčiau priims ligos ir motinystės
programą. Minimų programų priėmimas taip pat susijęs ir su kultūrų įvairove - didesnė

tikimybė, jog kultūriškai homogeniškesnės šalys anksčiau priims ligos ir motinystės pro
gramas. Taip pat tyrimas atskleidė, kad ligos ir motinystės socialinio draudimo programų
priėmimui įtakos turi ir samdomų darbuotojų klasės gausumas.

Motinystės socialinės apsaugos vystymuisi didelės įtakos turėjo TDO konvenci
jos. 1919 m. TDO priėmė Motinystės apsaugos konvenciją (Nr. 3), kuri buvo peržiūrėta
1952 m. ir 2000 m., kas kartą vis didinant minimalius motinystės socialinės apsaugos rei
kalavimus. Pavyzdžiui, 1952 m. Motinystės apsaugos konvencijoje buvo įtvirtinta nuosta
ta, kad motinystės pašalpos negali būti mažesnės nei 45 proc. buvusių pajamų, o 2000 m.
Konvencijoje - mažesnės nei du trečdaliai buvusių pajamų ir motinystės atostogos negali

būti trumpesnės nei 14 savaičių (VVbrld Sočiai Security Report 2010/2011,2010).
Motinystės socialinio draudimo paskirtis. Motinystės socialinis draudimas dir
bantiems tėvams yra svarbus dėl dviejų viena kitą papildančių priežasčių. Pirmiausia
įstatymais reglamentuotas motinystės socialinis draudimas garantuoja darbo vietos
išsaugojimą. Antra, šis draudimas garantuoja finansinę paramą motinystės/tėvystės
laikotarpiu [Ray, Gornick, Schmitt, 2009).
Literatūroje yra akcentuojama ir motinystės/tėvystės socialinio draudimo progra
mų svarba lyčių lygybės užtikrinimui - tiek darbo vietoje, riek motinai ir tėvui dalijantis
vaiko priežiūros pareigomis. Jeigu nėra apmokamo nebuvimo darbe dėl motinystės/tė

vystės politikos, tai tradiciniai lyčių vaidmenys ir tas faktas, kad moterys, palyginti su
vyrais, uždirba mažiau, skatina moteris atsisakyti užimtumo darbo rinkoje ir prisiimti
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daugiau vaiko priežiūros pareigų. Toks moterų „iškritimas" iš darbo rinkos turi ilgalai

kių neigiamų pasekmių moterų karjerai ir viso gyvenimo pajamoms bei atima iš tėvų
galimybę aktyviau dalyvauti vaiko priežiūroje (Ray, Gornick, Schmitt, 2009].
Pabrėžiamas ir motinystės/tėvystės socialinio draudimo programų ryšys su vaiko
sveikata bei apskritai gimstamumu šalyje. Remiantis G. Orr ir J. Tham (2011], vienas iš mo

tyvų, lėmęs motinystės socialinio draudimo atsiradimą Australijoje, buvo siekis padidinti
gimstamumą šalyje. Išanalizavęs devynių Europos šalių patirtį C. (. Ruhm (1998] padarė
išvadą, kad teisės į apmokamas motinystės/tėvystės atostogas suteikimas turėjo teigia
mos įtakos tos šalies vaikų sveikatai. Be to, autorius pastebėjo, kad dosnesnės motinystės/

tėvystės atostogų programos siejasi su mažesniu kūdikių ir mažų vaikų mirtingumu.
Apmokamo leidimo neatvykti į darbų dėl ligos ^angl. paid siek leave) paskirtis.
Apmokamas leidimas neatvykti į darbą susideda iš dviejų dalių: leidimo neatvykti j
darbą dėl ligos ir piniginių išmokų, kurios pakeičia dėl ligos prarandamą darbo už
mokestį. Taigi ligos socialinis draudimas remiasi logika, kad darbas neturi kelti grės
mės sveikatai ir prasta sveikata neturi vesti prie pajamų ir darbo praradimo (ScheilAdlung, Sandner, 2010]. Medicinos požiūriu, apmokamas leidimas neatvykti į darbą
dėl ligos darbuotojams yra svarbus tuo, kad:

•sudaro sąlygas greitai gauti medicininę priežiūrą ir laikytis medikų reikalavimų;
•leidžia greičiau atgauti jėgas;
•sumažina ligos jtaką kasdieniam gyvenimui;
•užkerta kelią rimtesnių susirgimų atsiradimui;
•sumažina ligų plitimą darbo vietoje ir bendruomenėje (Scheil-Adlung, San
dner, 2010).
Išanalizavę daugelio šalių ligos socialinio draudimo programas, X. Scheil-Adlung

ir L. Sandner (2010] padarė tokias išvadas apie apmokamą leidimą neatvykti į darbą:
•Nebuvimo darbe dėl ligos dienos yra stipriai susijusios su ekonominiais ciklais
ir ypatingai jų skaičius sumažėja per didelio nedarbo laikotarpius.
•Nebuvimo darbe dėl ligos mastas skiriasi, priklausomai nuo profesijos ir ūkio
sektoriaus.

•Kalbant apie lytį, pastebima, kad moterys daugelyje šalių dažniau nebūna dar
be dėl ligos, nei vyrai.
•Vieniši asmenys, ypač moterys ir vieniši tėvai, serga ilgiau, nei turintys ar netu
rintys vaikų vedę darbuotojai.

•Vyresni darbuotojai dėl ligos darbe nebūna daugiau dienų.
•Apmokamas nebuvimas darbe dėl ligos yra stipriai susijęs su socialiniu eko
nominiu statusu ir pajamų lygiu: žemesnio socialinio ekonominio sluoksnio ir
mažiau uždirbantys darbuotojai serga dažniau.

Pasaulio šalyse dažniausiai ligos išmokų programos yra dviejų tipų:
•piniginės ligos išmokos, mokamos nutraukus darbą dėl trumpalaikės ligos;
•sveikatos priežiūros išmokos, teikiamos išmokų, skirtų medicinos priežiūrai,

priežiūrai ligoninėje ir vaistams forma (Sočiai Security Programs Throughout
the World: Europe, 2010],
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Kai kurios šalys turi atskirą programą, skirtą motinystės išmokoms, kurios yra
mokamos dirbančioms motinoms prieš ir po vaiko gimimo. Tačiau daugumoje šalių

motinystės išmokos yra administruojamos kaip piniginių ligos išmokų programos
dalis. Dauguma šalių ligai ir motinystei skirtas medicinos priežiūros paslaugas laiko
neatskiriama sveikatos draudimo sistemos dalimi ir tas paslaugas tiesiogiai susieja su

piniginių išmokų teikimu. Kai kuriais atvejais piniginės motinystės išmokos visgi pa
tenka į išmokų šeimai programas. Išskirtiniais atvejais medicinos priežiūros paslau
gos yra teikiamos pagal nuo socialinio draudimo sistemos nepriklausomą valstybinę
sveikatos programą (Sočiai Security Programs Throughout the VVorld: Europe, 2010).
Pasaulio šalių socialinių apsaugos programų duomenų bazėje pateikiamos ligos
ir motinystės socialinio draudimo sistemų charakteristikos, sugrupuotos į šešias sritis
(žr. 8.1-1 lentelę).
8.1-1 lentelė. Ligos ir motinystės socialinio draudimo programų charakteristikos
Išmokų tipaiDažniausiai piniginės išmokos ir sveikatos priežiūros išmokos tefloamos medicinos priežiūrai, ';
:...-priežiūrai ligoninėse ir vaistams skirtų išmokų forma.
AprėptisPiniginių ligos išmokų ir sveikatos priežiūros išmokų aprėptis.
Dalyvavimo programoje privalomumas ir savanoriškumas.
Pensininkų įtraukimas.
Sveikatos priežiūros vieta socialinės apsaugos sistemoje - socialinio draudimo sistemos ar
valstybinės sveikatos priežiūros sistemos dalis.
Finansavimo sattinfeGalimi finansavimo šattiniai: darbuotojo ir dartx^ įmokos; valstybės įmokos. ;;• '

^

Atitikties išmokoms sąlygos

Kvalifikacinio periodo trukmė gauti ligos ir motinystės išmokas.
Medicinos paslaugos darbuotojų išlaikytiniams.
Išmokų dydis ir mokėjimas
Piniginių ligos ir motinystės ismc^ų dydis ir rrKDkėjirnotrukm^.•:-..;
Laukimo periodo trukmė."••
Administravimo organizavimas Ligos ir motinystės programų administravimo ryšys su senatvės, neįgalumo ir maitintojo neteki
mo programos administravimu.
Atsakomybės už ligos ir motinystės programų administravimą pasiskirstymas.
Šaltinis: Sočiai Security Programs Throughout the World: Europe, 2010.

Taigi įvairių šalių ligos ir motinystės socialinio draudimo programos yra apibūdi
namos remiantis tokiomis charakteristikomis, kaip išmokų tipas, aprėptis, finansavi

mo šaltinis, atitikties išmokoms sąlygos, išmokų dydis ir mokėjimas bei administravi
mo organizavimas. Į šias charakteristikas pagrindinį dėmesį skirsime ir analizuodami
Lietuvos ligos ir motinystės draudimo sistemos funkcionavimą bei raidą.

8.2. Ligos ir motinystės socialinio draudimo
pagrindinių charakteristikų kaita Lietuvoje
Ligos ir motinystės socialinį draudimą Lietuvoje reglamentuoja Lietuvos Respub
likos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas (Žin., 2000, Nr. 111-3574).
Šiame įstatyme yra numatyta, kad ligos ir motinystės socialinis draudimas įstatymų
nustatytais atvejais kompensuoja šios rūšies draudimu apdraustiems asmenims dėl jų

pačių arba šeimos narių ligos, taip pat dėl motinystės, tėvystės, motinystės/tėvystės
dalį prarastų ar dėl dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje negautų darbo
pajamų. Iki LR ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo įsigaliojimo ligos ir
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motinystės socialinis draudimas buvo reglamentuotas Lietuvos Respublikos valstybi
nio socialinio draudimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 17-447}.

Toliau šiame skyriuje bus apžvelgti ligos ir motinystės socialinį draudimą regla
mentuojančių teisės aktų pokyčiai, orientuojantis į pagrindines ligos ir motinystės pa
šalpų charakteristikas (teisę gauti pašalpas, pašalpų dydį ir mokėjimo trukmę]. Taip
pat šiame skyriuje bus apžvelgti ir faktiniai su ligos ir motinystės pašalpomis susiję
duomenys bei jų kaita 1994-2010 m. laikotarpiu.

8.2.1. Ligos ir motinystės socialinio draudimo sistemos aprėptis
Gyventojų dalis, patenkanti į ligos ir motinystės programų aprėptį, yra skirtinga
įvairiose šalyse. 8.2.1-1 lentelėje, naudojant Tarptautinės darbo organizacijos duome
nis, nurodomos gyventojų grupės, kurios yra draudžiamos ligos ir motinystės socia
liniu draudimu. Lietuvos ligos ir motinystės socialinio draudimo sistema apima visus
atlyginimą gaunančius asmenis. Pagal aprėpties pobūdį Lietuvos ligos ir motinystės
socialinio draudimo sistema panaši į Liuksemburgo, Lenkijos, Vokietijos, Bulgarijos,
Belgijos, Ispanijos, Austrijos ir Prancūzijos sistemas.
8.2.1-1 lentelė. Grupės, draudžiamos ligos ir motinystės socialiniu draudimu

Visi dirbantys gyventojai

Ligos draudimasMotinystės draudimas
Estija, Nyderlandai, Čekij a, Vengrija, Slovakij a, Estija, Nyderlandai, Čekija, Vengrija, Slovakija,
Slovėnija, Jungtinė Karalystė, Latvij a, Rumunij a, Stovėnija, Jungtinė Karalystė, Latvij a, Rumunija,
Švedija', SuomijaŠvedija', Suomija, Portugalija, Italija

Visi algas gaunantys ir
Ainja, Liuksemburgas, Lenkij a, Lietuva*, Vokieti- Liuksemburgas, Lenkij a, Lietuva*, Vokietija*,
susijusios kategorijosja', Bulgarija, Belgija, Ispanija, Austrija', Prancū- Bulgarija, Belgija, Ispanija, Austrija', Prancūzij a
zij a, Portugalija, Italija
* Taikomos išimtys.
Šaltinis: sudaryta autorių pagal Tarptautinės darbo orgonizacijos Socialinės apsaugos duomenų bazės (2010)
duomenis. Prieiga per internetu: http://www.iio.org/dyn/sesame/IFPSES.SocialDatabase.

Vadovaujantis LR ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymu (Žin., 2000, Nr.
111-3574), ligos ir motinystės socialiniu draudimu, kai draudžiama ligos, profesinės re
abilitacijos, motinystės, tėvystės ir motinystės/tėvystės socialinio draudimo pašalpoms,
privalomai draudžiami Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 str. 1 d. nurodyti as
menys (žr. Žin., 1991, Nr. 17-447). Nuo 2009 m. sausio 1 d. apdraustųjų ligos ir motinystės
socialiniu draudimu ratas išsiplėtė pradėjus drausti ne tik pagal darbo sutartis ir kitais
įstatymo numatytais atvejais dirbančius asmenis (t. y. kandidatus į notarus, asmenis,
atlygintinai einančius narystės pagrindu renkamąsias pareigas ir 1.1), bet ir ūkininkus

ir jų partnerius, šeimynos dalyvius bei individualia veikla užsiimančius asmenis (išsky
rus tuos, kurie verčiasi individualia veikla turėdami verslo liudijimus), taip pat asmenis,
gaunančius pajamas iš sporto veiklos ar atlikėjo veiklos. Šios išvardytos asmenų grupės
pradėtos drausti ligos ir motinystės socialiniu draudimu, kai draudžiama motinystės,

tėvystės ir motinystės/tėvystės socialinio draudimo pašalpoms. Taip pat nuo 2009 m.
sausio 1 d. ligos ir motinystės socialiniu draudimu ligos, profesinės reabilitacijos, moti
nystės, tėvystės ir motinystės/tėvystės socialinio draudimo pašalpoms pradėti drausti
asmenys, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis (Žin., 2000, Nr. 111-3574).
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8.2.2. Ligos ir motinystės socialinio draudimo
finansavimo šaltiniai
Paprastai yra išskiriami trys ligos ir motinystės pašalpų programų finansavimo
šaltiniai:
•darbuotojo mokama dalis nuo darbo užmokesčio;
•darbdavio mokama dalis nuo darbo užmokesčio;
•vyriausybės įmokos.
Tokiose šalyse, kaip Jungtinė Karalystė, Ukraina, Švedija, Rusija, Rumunija, Portu

galija, Lenkija, Olandija, Italija, Vokietija, Estija, Baltarusija ir Austrija ligos ir motinys
tės socialinis draudimas nesubsidijuojamas iš valstybinio biudžeto. Kitose šalyse yra
taikomos nereguliarios subsidijos pagal poreikį.
Dažniausiai yra nustatomas bendras ligos ir motinystės socialinio draudimo įmo
kų tarifas. Tokiose šalyse kaip Danija, Airija, Latvija, Nyderlandai, Portugalija, Ispani

ja ir Jungtinė Karalystė ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokos įtraukiamos į
pensijos ar nedarbo draudimo įmokų tarifus arba yra visiškai finansuojamos valsty
bės. Žemiau 8.2.2-1 lentelėje pateikti ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokų
tarifai skirtingose šalyse.
8.2.2-1 lentelė. Ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokų tarifai (proc.)
Austrija Baltam- Belgija Bukjatįa Čekįa Esfja' Suomija PrancO:'••sija^'
Darbuoto- 3,95
01,15
1,4000,93
0,75
jo įmoka
Darbdavio 3,55
6*6 '2,2 ' 2,12,3
132.23
t2>

VoHeGrakįa Vengrija
iija*
7,90,42
9,5

.:';

imoka.
Italija
Lietuva LiukLenkija Rūmu- SlovaŠloveŠvedija Ukraina Rusija
sembur-nija
kij a
nija
gas
Darbuoto- 000,25
2,45
01.4
0,f
t0,37
fr'
joįmoka.-...-...-•:
i(.-.
Darbdavio 2,68
3,40,25
00,85
1,4
0,15,95+2,2 2,5
2,9
įmoka

t'

0,8

:

"...

Šaltinis: MISSOC.
*Apima sveikatos ir/ar netekto darbingumo draudimo įmokas.

Lentelėje pateikti duomenys rodo, kad daugumoje šalių ligos ir motinystės socia
linio draudimo įmokos tarifas yra iki 4 proc. Lietuva kartu su Baltarusija, Čekija, Estija,

Italija, Rumunija, Švedija ir Rusija sudaro šalių grupę, kurioje visą ligos ir motinystės
socialinio draudimo įmoką moka darbdavys.
Lietuvoje socialinio draudimo įmoka atskiroms socialinio draudimo rūšims, tarp jų
ir ligos bei motinystės draudimui, paskirstoma kiekvienais metais tvirtinant SoDros biu
džetą. 1994-2012 m. laikotarpiu ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokų tarifas
keitėsi kelis kartus nuo 2,8 proc. 1996-1998 m. iki 3,5 proc. 2000-2002 m.

Ligos ir motinystės įmokų tarifo paskirstymo pagal teisės aktus šioms dviem so
cialinio draudimo rūšims tarpusavyje nėra, tačiau jų santykis susiklosto priklausomai
nuo poreikių finansuoti atitinkamai ligos ir motinystė išmokas. Žemiau 8.2.2-2 len-
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telėje pateikti atskiri ligos ir motinystės įmokų tarifai, apskaičiuoti pagal kiekvienų
metų SoDros biudžeto faktinius duomenis.
8.2.2-2 lentelė. Ligos ir motinystės draudimo įmokos tarifai ir jų santykinis dydis (bendras
ligos ir motinystės dydis lygus 100 proc.)
Tarifai (prac.)
Metai

Ligos ir motinystės

Tarifo dalis (proc,)

Ligos
1,63

Motinystės

Ligos

Motinystės

1994

3.1

1995
1996

3,1
2,8

1,66

1,44
1,24

53,47

46,53

1,56

55,81

44,19

1997

2,8
2.8

1,62
1,60

1,18
1,20

58,00
57,26

42,00
42,74

3
3,5

1,70
1,94

1,30

56,70

43,30

1,56

55,48

44,52

3,5
3,5

1,96
2,01

1,54
1,49

55,87
57,50

44,13
42,50

58.24
56,70

41,76
43,30

1998
1999

2000
2001

2002

1,47

2003
2004

3,3

1,92

3,3

1,87

1,38
1,43

2005
2006

3,3

1,89

1,41

57,33

42,67

3.3

1,87

1,43

56,71

43,29

2007

3,3
3,3

1,77

1,53

1,30

2,00

53,52
39.44

46,48
60,56

2010

3,4
3,4

1,01
0,65

2,39
2,76

29,71
19,19

80,81

2011

3,1

0,71

2,39

22,90

77,10

2008
2009

70,29

: 1994-2010 m. leidi,niai „Valstybinis socialinis draudi
statistiniai duomenys".
16000000 14000000 12000000 10000000 3- 8000000 Z 6000000 •
| 4000000 2000000

IlJ.1

T16

Jj.
i
l
LLilULl
c. draudimui (tūkst.

8.2.2-1 pav. Ligos ir motinystės socialinio draudimo išlaidų kitimas 1994-2010 m.
Šaltinis: Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ataskaitos.
Iki 2008 m. daugiau buvo finansuojamas ligos draudimas. Jo įmokos sudarė apie
55-58 proc. bendro ligos ir motinystės draudimo įmokos tarifo. Tačiau nuo 2008 m. šis
santykis kardinaliai pasikeitė, motinystės draudimui skirta įmokos dalis labai išaugo net per 80 proc. 2010 m. Tokį finansavimo pasikeitimą lėmė ligos ir motinystės išmo
kų reformos, kurių metu ligos išmokos buvo apribotos, o motinystės - labai išplėstos
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(tai analizuojama žemiau 8.3 skyriuje). Dėl motinystės išmokų padidinimo daugiau,
nei buvo apribotos ligos išmokos, nuo 2008 m. išaugo ir bendra abiejų išmokų finansa
vimo apimtis visame SoDros biudžete. Žemiau esančiame pav. pavaizduotas visų VSDF

išlaidų dalies, skirtos ligos ir motinystės socialinio draudimo išlaidoms, kitimas 19942010 m. laikotarpiu.

Visų VSDF išlaidų dalies, skirtos ligos ir motinystės socialinio draudimo išlaidoms,
kitimas nepastovus - tai mažėja, tai didėja. Analizuojamu laikotarpiu visų VSDF išlai
dų dalis, skirta ligos ir motinystės socialiniam draudimui, mažiausia buvo 2002 m. 7,4 proc, didžiausia 2009 m. - 14,9 proc.

8.3. Ligos socialinio draudimo pašalpa
Ligos išmokos mokėjimo sąlygos ir jos dydžio nustatymas daugelyje šalių turi
nemažai bendrų bruožų. Paprastai mokama negalinčiam dirbti dėl jo paties ligos ap
draustajam arba sergant šeimos nariui, kurį apdraustasis turi slaugyti. Įrodymui daž
niausiai reikalaujama gauti medicinos pažymas (Scheil-Adlung, Sandner, 2010).
Lietuvoje, remiantis LR ligos ir socialinio draudimo įstatymu (Žin„ 2000, Nr. 111-

3574), ligos pašalpa skiriama turintiems teisę ją gauti asmenims šiais atvejais:
•ligos arba traumos, išskyrus ligos pašalpų skyrimą dėl nelaimingų atsitikimų
darbe ar susirgimų profesine liga, pripažintų draudiminiais įvykiais;
•užkrečiamųjų ligų protrūkių ir epidemijų;
•vaikų priežiūros, jeigu vaikų įstaigose nustatytas infekcijų plitimą ribojantis
režimas (nuo 2002 m. balandžio 1 d.};

•šeimos nario ligos, jeigu jį būtina slaugyti;
•gydymosi, protezavimo ir (ar) ortopedijos stacionare ir dėl to prarandama da

lis darbo pajamų;
•vaiko priežiūros, jeigu asmuo, kuriam suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos
ar atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, dėl savo ligos ar trau
mos negali šio vaiko prižiūrėti {nuo 2008 m. sausio 1 d.\,
•apdraustiesiems asmenims, tapusiems laikinai nedarbingiems dėl audinių, ląs
telių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu ^nuo 2008 m. rug

pjūčio 1 d.}.
Taigi po LR ligos ir socialinio draudimo įstatymo įsigaliojimo 2000 m. ligos pa
šalpos skyrimo atvejų skaičius didintas tris kartus. Du kartus ligos pašalpos skyrimo
atvejų skaičiaus kitimas buvo susijęs su vaikų priežiūra ir vieną kartą su donoryste.
Dažniausiai ligos pašalpos skiriamos susirgus, slaugymui ir įvykus nelaimingam

atsitikimui buityje.
Teisė gauti ligos pašalpą
Galima išskirti trijų rūšių reikalavimus, kuriuos įvairios šalys taiko ligos pašal
poms gauti:

•Formalus negalėjimo dirbti patvirtinimas, kurio reikalaujama dėl absoliučios
daugumos atvejų.
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•Kvalifikacinis periodas, kuris Lietuvoje, kaip ir Bulgarijoje, Danijoje, Estijoje,

Graikijoje, Ispanijoje, Airijoje, Lenkijoje ir Portugalijoje yra taikomas nustatant
draudimo periodą. Kitose šalyse kvalifikacinis periodas gauti ligos išmokas yra
taikomas nustatant minimalią įmokų ribą arba nustatant draudimo periodą ir

minimalią įmokų ribą. Taip pat tokiose šalyse, kaip Vokietija, Italija, Liuksem
burgas, Vengrija, Olandija, Austrija, Suomija, Slovėnija, Švedija ir Latvija kvali
fikacinis periodas gauti ligos išmokas yra apskritai netaikomas, o, pavyzdžiui,

Lenkijoje atskiroms grupėms taikomi skirtingi periodai.
•Kiti reikalavimai, kurie yra reti.
Žemiau esančiame pav. pavaizduotas skirtingose šalyse taikomas kvalifikacinio

periodo laikas (savaitėmis).
120
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8.3-1 pav. Kvalifikacinio periodo trukmė gauti ligos išmokas (savaitėmis).
Šaltinis: MISSOC.

Reikalaujamo kvalifikacinio periodo trukmė gauti ligos išmokas ES šalyse svyruo
ja nuo 2 savaičių [Danijoje, Estijoje) iki 104 savaičių (Airijoje). Lietuva pagal kvalifika
cinio periodo trukmę yra vidutinioke, ji artima Prancūzijai ir Graikijai.
Teisėms į medicinos paslaugas kvalifikacinis periodas paprastai netaikomas, o jeigu ir
taikomas, tai trumpas. Dauguma programų, teikiančių medicinos paslaugas darbuotojų iš

laikytiniams, taip pat, kaip ir patiems darbuotojams, neatskiria šių dviejų naudos gavėjų dėl
atitikties išmokoms sąlygų (Sočiai Security Programs Throughout the VVbrld: Europe, 2010).
Labai įvairuoja nebuvimo darbe laikotarpis, už kurį gali būti apmokama. Mokama

gali būti nuo pirmos ligos dienos ir tęstis iki dvejų metų. Tačiau gali būti ribojamas mi
nimalus ir maksimalus apmokamas neatvykimo į darbą dėl ligos laikotarpis. Pašalpos

mokėjimo pradžiai taikomi laukimo periodai (3-6 dienos), kurių metu pašalpa nemo
kama, jeigu liga neužsitęsia, o jai užsitęsus gali būti apmokėtos ir tos dienos. Panašūs
principai taikomi ir netekto darbingumo, nedarbo, senatvės pensijų schemose ir 1.1.
Paprastai pašalpa mokama, kol asmuo pasveiksta arba, ligai perėjus į lėtinę, ligos iš
moka transformuojama į netekto darbingumo pensiją (Scheil-Adlung, Sandner, 2010).
Vadovaujantis LR ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymu (Žin., 2000, Nr.

111-3574) Lietuvoje teisę gauti ligos pašalpą turi tie apdraustieji asmenys, kurie iki
laikino nedarbingumo nustatymo dienos turi ne trumpesnį kaip 3 mėn. per paskuti
nius 12 mėn. arba 6 mėn. per paskutinius 24 mėn. ligos ir motinystės socialinio drau
dimo stažą. Ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo reikalavimas įsigaliojo nuo
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2001 m. sausio 1 d. Tokiu būdu buvo sumažintas ligos pašalpų prieinamumas, tačiau
padidintas asmens gaunamų išmokų ryšys su įmokomis.
Nuo 2008 m. sausio 1 d. teisę į ligos pašalpą įgijo ir apdraustieji, nesukakę 26 m.

ir neįgiję reikalaujamo stažo dėl to, kad nurodytais laikotarpiais mokėsi aukštųjų,
profesinių, bendrojo lavinimo mokyklų dieniniuose skyriuose ir pertrauka po mokslo

baigimo, kol jie tapo apdraustaisiais, ne ilgesnė kaip 3 mėn. Taip pat 2008 m. teisę į
ligos pašalpą įgijo apdraustieji, kurie neįgijo reikalaujamo stažo dėl to, kad nurodytais
laikotarpiais buvo statutiniai valstybės tarnautojai ir po statuso pasikeitimo praėjo ne

daugiau kaip 3 mėn. (Socialinis pranešimas 2007-2008, 2008).
Ligos pašalpos dydis ir mokėjimo trukmė
Piniginės ligos išmokos Europos šalyse paprastai yra lygios nuo 50 proc. iki
75 proc. darbuotojo dabartinio vidutinio darbo užmokesčio, paprastai su priedais iš
laikytiniams. Dauguma programų visgi nustato maksimalų išmokos dydį arba tai daro
netiesiogiai, nustatydamos įmokų ir išmokų uždarbio ribas. Išmokos gali būti suma
žintos tuomet, kai naudos gavėjai socialinio draudimo sistemos sąskaita yra hospita

lizuojami (Sočiai Security Programs Throughout the World: Europe, 2010]. Lietuvoje,
kaip ir Austrijoje, Belgijoje, Čekijoje, Prancūzijoje, Vengrijoje, Nyderlanduose ir Slova
kijoje, yra taikomos ligos išmokų „lubos".

Žemiau esančiame pav. pavaizduoti maksimalūs ligos išmokų dydžiai (kaip pro
centinė darbo užmokesčio dalis), kuriuos darbuotojams moka darbdaviai.
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8.3-2 pav. Maksimalūs ligos išmokų dydžiai (kaip procentinė darbo užmokesčio dalis),
kuriuos darbuotojams moka darbdaviai.

Kaip rodo pateikti duomenys, maksimalūs ligos pašalpų dydžiai, kuriuos darbda
viai yra įpareigoti mokėti darbuotojams, svyruoja nuo 55 proc. darbo užmokesčio Slo

vakijoje iki 100 proc. Austrijoje, Belgijoje, Suomijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Liuksembur
ge ir Rumunijoje. Visgi reikėtų paminėti, kad tik Liuksemburge draudėjas yra įparei
gotas visada mokėti 100 proc. darbo užmokesčio dydžio ligos išmokas, o kitose šalyse
šis dydis yra kintantis. Pavyzdžiui, Lietuvoje, kur draudėjas yra įpareigotas mokėti nuo
80 proc. iki 100 proc. kompensuojamojo darbo užmokesčio dydžio ligos išmokas, arba
Belgijoje, kur ligos išmokos dydis svyruoja nuo 60 proc. iki 100 proc. darbo užmokes

čio dydžio. Taip pat yra tokių šalių, kur draudėjo mokamos ligos išmokos dydis yra
numatomas kolektyvinėje sutartyje. Tokia tvarka galioja Danijoje ir Prancūzijoje.
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į Nuo 2001 ra. sausio 1 d už pirmas 2 nedarbingumo
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i dienas ne mažiau kaip 80 proc. ir ne daugiau kaip 100
į proc. darbo užmokesčio moka darbdavys, nuo 3 iki 7

•;
Į,

8.3-3 pav. Ligos išmokos dydžio ir mokėjimo trukmės kaita apdrausto asmens
nedarbingumo atveju.

Ligos išmokų, mokamų darbuotojams iš socialinės apsaugos fondų lėšų, dydis svy
ruoja nuo 40 proc. iki 80 proc. darbo užmokesčio. Tik Rumunijoje, priklausomai nuo ligos,
ligos išmoka gali sudaryti ir 100 proc. darbo užmokesčio. Austrijoje, Danijoje, Suomijoje,

Graikijoje ir Airijoje iš socialinės apsaugos fondų mokama fiksuoto dydžio ligos pašalpa.
Belgijoje, Čekijoje, Estijoje, Vokietijoje, Latvijoje, Slovakijoje ir Slovėnijoje iš socialinės ap
saugos fondų mokama ligos pašalpa yra lygi tam tikrai pastoviai darbo užmokesčio pro

centinei daliai, pavyzdžiui, Belgijoje ši dalis yra lygi 60 proc. Tuo tarpu Lietuvoje, kaip ir
Prancūzijoje, Vengrijoje, Lenkijoje bei Rumunijoje, ligos pašalpos dydis kinta.
Europos šalys ligos išmokoms skiria nuo 0,3 proc. iki 2,9 proc. BVP. ES-27 vidur
kis yra 0,9 proc. BVP, o Lietuvos, 2009 m. duomenimis, išlaidos ligos pašalpoms suda

rė 0,8 proc. BVP. Tokią pačią procentinę BVP dalį išlaidos ligos pašalpoms sudarė ir
Lenkijoje (Tables by benefits, „Eurostat", 2012).

Darbas, kurio negalėjimas atlikti suteikia teisę j pašalpą, paprastai pripažįstamas
tik pagal darbo sutartį privačiame sektoriuje ir viešajame sektoriuje. Paprastai ligos
pašalpos mokėjimo taisyklėse darbo apibrėžimas neapima darbo namuose (angį. domestic work) ir savarankiško darbo (Scheil-Adlung, Sandner, 2010].
Lietuvoje ligos pašalpos dydis ir jos mokėjimo trukmė per pastaruosius du dešimt
mečius kito apdraustųjų asmenų apsaugos mažinimo linkme (žr. 8.3-3 pav.).

1991 m. įsigaliojusiame LR valstybinio socialinio draudimo įstatyme buvo įtvir
tinta nuostata, kad ligos pašalpa mokama nuo pirmos nedarbingumo dienos 80 proc,
o nuo trisdešimt pirmosios nedarbingumo dienos 100 proc. kompensuojamo darbo
užmokesčio. Visą nedarbingumo laikotarpį ligos pašalpa buvo mokama iš Valstybinio
socialinio draudimo fondo biudžeto (Žin., 1991, Nr. 17-447).
Nuo 1995 m. sausio mėn. įsigaliojo LR valstybinio socialinio draudimo įstatymo pa-
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keitimas, kuriuo remiantis išsiplėtė draudėjų (darbdavių] vaidmuo laikino nedarbingu
mo išmokų sistemoje: draudėjai turėjo ne tik mokėti įmokas už apdraustuosius, bet ir

buvo įpareigoti mokėti laikino nedarbingumo išmokas už tris pirmas ligos dienas. Taip
pat apdraustiems asmenims buvo sumažintos socialinio draudimo garantijos už tris
pirmas ligos dienas - nustatyta, kad darbdavio mokama ligos pašalpa negali būti ma

žesnė kaip 50 proc. jos gavėjo vidutinių trijų paskutinių mėnesių uždarbio (Žin., 1994,
96-1874). Nuo ketvirtos nedarbingumo dienos išmokas ir toliau mokėjo valstybė ir šios
išmokos buvo lygios 80 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio, o nuo trisdešimt pir
mos nedarbingumo dienos - 100 proc. kompensuojamojo darbo užmokesčio dydžio.
Vos 11 mėn. galiojusi laikino nedarbingumo išmokų mokėjimo tvarka ir vėl pakeis
ta 1995 m. pab. Nuo 1995 irt. spalio mėn. draudėjo apmokamas ligos laikotarpis sutrum

pintas iki dviejų dienų ir draudėjas vėl įpareigotas mokėti 80 proc. kompensuojamojo
darbo užmokesčio dydžio išmokas. Nuo trečios ligos dienos ligos pašalpas mokėjo vals
tybė ir jos buvo lygios 80 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio iki trisdešimt pirmos
ligos dienos ir 100 proc. nuo trisdešimt pirmos dienos (Žin., 1995, Nr. 89-1987).
2000 m. laikino nedarbingumo išmokų sistema reformuota dar kartą. Nuo2001 m.
sausio 1 d. ligos pašalpa už pirmas dvi dienas negalėjo būti mažesnė nei 80 proc. ir di
desnė nei 100 proc. kompensuojamojo darbo užmokesčio. Nuo trečios dienos ligos
pašalpa sudarė 85 proc. kompensuojamojo darbo užmokesčio. Taip pat nustatyta, kad

iš Valstybinio socialinio draudimo lėšų mokama ligos pašalpa per mėnesį negali būti
mažesnė už nedarbingumo atsiradimo mėnesį galiojusių vidutinių mėnesio draudžia

mųjų pajamų ketvirtadalį (Žin., 2000, Nr. 111-3574).
Nuo 2002 m. balandžio 1 d. asmenims, gaunantiems valstybinio socialinio drau

dimo invalidumo pensiją pailgintas ligos pašalpos mokėjimo laikotarpis nuo 30 iki
90 kalendorinių dienų per kalendorinius metus bei išplėstas susirgimų sąrašas, kai
ligos pašalpa mokama sergantiems apdraustiesiems, (Žin., 2002, Nr. 13-469).
Nuo 2009 m. gegužės mėn. nustatyta, kad ligos pašalpa iš Valstybinio socialinio drau

dimo fondo lėšų nuo trečios iki septintos (įskaitytinai) laikino nedarbingumo dienos mo
kama 40 proc, o nuo aštuntos laikino nedarbingumo dienos - 80 proc. pašalpos gavėjo
kompensuojamojo uždarbio dydžio (Žin., 2009, Nr. 49-1941). Šie dydžiai nėra taikomi
asmenims, kurie dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tiks
lu tampa nedarbingi ir asmenims, slaugantiems šeimos narį ar vaiką. Ligos pašalpa ser
gančiam šeimos nariui ar vaikui slaugyti yra mokama nuo pirmos dienos iš Valstybinio
socialinio draudimo fondo lėšų ir yra lygi 85 proc. kompensuojamojo darbo užmokesčio.

Ligos pašalpa, tapus laikinai nedarbingu dėl audinių ląstelių ar organų paėmimo trans
plantacijai donorystės tikslu, mokama 100 proc. pašalpos gavėjo kompensuojamojo darbo
užmokesčio iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų (Žin., 2000, Nr. 111-3574).
Žemiau esančiame pav. pavaizduotas vidutinės vieno ligos atvejo trukmės ir vienam
apdraustajam apmokėtų ligos dienų skaičiaus kitimas. Kaip rodo pateikti duomenys, nuo
1994 m. iki 2004 m. vieno ligos atvejo trukmė trumpėjo, o nuo 2005 m. kasmet vis ilgėjo.
Analizuojamu laikotarpiu keitėsi ir vienam apdraustajam apmokėtų ligos dienų
skaičius. Mažiausiai apmokėtų ligos dienų vienam apdraustajam teko 2004 m. - 4,8 d.,
o daugiausiai - 2008 m., t. y. 7,2 d.
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8.3-4 pav. Vidutinė vieno ligos atvejo trukmė (dienų skaičius) ir vienam apdraustajam
apmokėtų ligos dienų skaičius 1994-2010 m.
Šaltinis: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 1994-2010 m. leidiniai „Valstybinis socialinis draudimas:
statistiniai duomenys".

Kaip minėjome 8.1 poskyryje, pagal X. Scheil-Adlung ir L. Sandner (2010] dirban
čiųjų naudojimasis ligos draudimu susijęs su ekonominiais ciklais, besikreipiančiųjų
dėl išmokos skaičius sumažėja didelio nedarbo laikotarpiais. Tai paaiškinama dides
ne konkurencija darbo rinkoje ir siekiu išsilaikyti darbe. Lietuvoje tokio akivaizdaus
dėsningumo nepastebima. 1994-2010 m. laikotarpiu ligos atvejų skaičius 1000-iui ap

draustųjų svyravo nuo 527 ligos atvejų 1994 m. iki 354 ligos atvejų 2010 m. (žr. 8.35 pav.). 2000 m. smukus ekonomikai, ligos išmokų atvejų skaičius net išaugo. Galima
galvoti, kad daliai įmonių susidūrus su ekonominiais sunkumais ir išleidžiant darbuo
tojus nemokamų atostogų, pastarieji bando dažniau naudotis socialinio draudimo li

gos išmokomis. Šią prielaidą sustiprina duomenys apie ligos pašalpos gavėjų skaičiaus
ir bedarbių skaičiaus augimą 1995 -2000 m. (žr. 8.3-5 pav.).

1993 1994 1995 199^ 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 3005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
8.3-5 pav. Bedarbiai ir ligos pašalpos gavėjai.
Šaltinis: Statistikos departamentas. http://dbl.stat.gov.lt/statbank/default.asp?w=1280.
Tačiau ligos pašalpos gavėjų skaičiaus didėjimas pastebimas ir 2004-2008 m.
ekonominio bumo laikotarpiu. Šiuo atveju galima būtų pripažinti, kad labai pagerėju
si makroekonominė aplinka (ūkio augimas ir nedarbo sumažėjimas) skatino dirban

čiuosius drąsiai naudotis ligos draudimo išmokomis. O 2008 m. antroje pusėje ir ypač
pabaigoje ūkio augimo lėtėjimas sulėtino tą tendenciją.
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8.3-6 pav. Ligos išmokų atvejų skaičius 1 OOO-iui apdraustųjų ir vidutiniškai vieno gyventojo
apsilankymai pas gydytoją 1994-2010 m. (kartai per metus).
Šokiniai: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 1994-2010 m. leidiniai „Valstybinis socialinis draudimas:
statistiniai duomenys". Statistikos departamentas. http://dbl.stat.gov.lt/statbank/default.asp?w=1280.
1995-1996 m. ir 2009-2010 m. ligos išmokų atvejų smarkiai sumažėjo. Įdomu, kad tik

2001-2006 m. laikotarpiu ligos išmokų mokėjimo atvejų kaitos tendencija sutapo su apsi
lankymų pas gydytojus tendencija. Be minėtų išmokų skaičiaus augimo metų, į akis krinta

du laikotarpiai, kuriais išmokų atvejų skaičius smarkiai krito net padažnėjus kreipimuisi į
gydytojus. Abu jie susiję su socialinės politikos pokyčiais ligos draudimo srityje. Pirmasis lai
kotarpis prasidėjo 1995 m. ir susijęs su SoDros išmokų mokėjimo panaikinimu už pirmas 3,
paskui - 2 ligos dienas ir atsakomybės perdavimu darbdaviui. Antrasis išmokų sumažėjimo
laikotarpis prasidėjo 2009 m„ kai SoDros išmokos dydis buvo sumažintas nuo 85 proc. iki
40 proc. buvusio sergančiojo atlyginimo pradiniu ligos laikotarpiu (iki 8 dienos}, o vėliau 80 proc. 2009 m. taip pat smuko ekonomika ir labai padidėjo nedarbas. Didesni dirbančiųjų
nuogąstavimai dėl išsilaikymo darbo vietoje kartu su išmokos sumažinimu lėmė ligos išmo
kų atvejų skaičiaus sumažėjimą beveik du kartus per tris pastaruosius metus.

1994 1995 1996 1997 1999 2000 2001 2002 ^003 MM 2005 2O06 2Ū07 20K 2009 2010
8.3-7 pav. Nedarbo ir ligos išmokų gavėjai.

Tikėtina, kad apdraustųjų kreipimuisi dėl ligos pašalpos didesnę įtaką daro ne tik
bendra makroekonominė konjunktūra, kuri lemia bedarbystės paplitimą, bet ir ga
limybė gauti bedarbio pašalpą. Ligos ir bedarbio pašalpos yra substitutai socialinio
draudimo sistemoje. H. Hytti parodė, kaip skirtingos socialinio draudimo sąlygos Šve
dijoje ir Suomijoje lemia tai, kad pirmoje šalyje didelis su sveikatos sutrikimais susi-
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jusiu išmokų gavėjų skaičius, o Suomijoje - nedarbo išmokų (Hytti, 2003]. Žvelgdami
į pusantro dešimtmečio ligos ir nedarbo pašalpų gavėjų skaičiaus pokyčius Lietuvoje,
matome, kad juos vaizduojančios kreivės yra lyg veidrodinis viena kitos atspindys. Kai
vienos pašalpos gavėjų skaičius auga, kitos - mažėja ir priešingai (žr. 8.3-7 pav.]. Be

darbiai negali rinktis tarp bedarbio ir ligos pašalpos, tačiau kai bedarbių pašalpos ga
vimo sąlygos yra labai griežtos, ekonominius sunkumus patiriančių įmonių darbuoto
jai, net ir vėluojant algoms ar esant darbdavio spaudimui eiti neapmokamų atostogų,
greičiau neatsisako darbo ir netampa oficialiais bedarbiais, bet siekia ligos išmokos.

8.3-1 lentelėje pateikti duomenys apie ligos pašalpų atvejų skaičių bei VSDF išlai
das ligos pašalpoms 2000-2010 m. laikotarpiu. Remiantis šiais duomenimis, apskai

čiuotas vidutinis ligos pašalpos dydis, pateiktas trečiame lentelės stulpelyje.
8.3-1 lentelė. Ligos pašalpos atvejų skaičius, VSDF išlaidos ligos pašalpoms ir vidutinis ligos
pašalpos dydis 2000-2012 m.
Htial Ligos ptialpoi atvejų ikaiaus (tuksi) VSDF išlaidos Bgos pašalpoms (tūtat u) Vidutini ligos pašalpa (UT
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2001 5 .-"•'• ";.-;..
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2007 ..-'- '..
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Šaltinis: Valstybinio so cialin o draudimo fondo valdybos 1994-2010 m. leidiniai „Valstybinis socialinis draudimas:
statistiniai duomenys".
^Apskaičiuota autorių.
Nors 2010 m., palyginti su 2000 m., ligos atvejų sumažėjo beveik 40 proc. - nuo

663,2 tūkst. iki 400,0 tūkst., per šį laikotarpį VSDF išlaidos ligos pašalpoms padidėjo
daugiau nei 42 proc. - nuo 232746,00 tūkst. Lt iki 330462,00 tūkst. Lt. Žinoma, pašal

pos dydį ir išlaidų pašalpoms sumą veikė ūkio ir darbo užmokesčio augimas. 2009 m.
labai smukus BVP, algos sumažėjo nežymiai. Nuo jų priklausanti ligos išmoka irgi
galėjo nesumažėti, todėl skaičiuojant santykiu su sumenkusiu BVP, išmoka galėjo ir
padidėti. Tačiau 2009 m. už pirmas 7 ligos dienas išmoka sumažinta nuo 85 proc. iki
40 proc. buvusios algos. Todėl sunku paaiškinti pastaruoju laikotarpiu matomą viduti
nės ligos pašalpos ir BVP vienam gyventojui santykio didėjimą (žr. 8.3-8 pav.).

Galimas atsakymas, kad į ligos išmokos sumažinimą pradiniu ligos laikotarpiu iki
40 proc. algos, apdraustieji reagavo nesikreipdami dėl šios pašalpos trumpalaikių susir

gimų atveju (kaip matėme, ligos išmokų atvejų skaičius smarkiai krito), bet neatsisako
išmokų esant ilgalaikiams susirgimams. Todėl išmokų struktūroje padidėjus išmokoms

dėl ilgalaikių ligų, vis tik santykinai, lyginant su BVP, vidutinė išmoka padidėjo.
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8.3-8 pav. Vidutinės ligos pašalpos ir BVP vienam gyventojui santykis 2000-2010 m. (proc).

8.4. Socialinių ir ekonominių grupių sąveika
ligos socialinio draudimo sistemoje
Ankstesniuose skyriuose naudotų oficialių SoDros, Statistikos departamento ir
tarptautinių organizacijų duomenų nepakanka, norint detalizuoti atskirų gyventojų
grupių sąveiką socialinio draudimo sistemoje, nes apdraustųjų, įmokų ir išmokų statis
tika apima tik labai agreguotus duomenis. Todėl šiam tyrimui panaudoti Lietuvos socia

linių tyrimų centro Socialinės gerovės instituto įsigyti iš Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos nuasmeninti apdraustųjų socialiniu draudimu duomenys. Tyrimo gene
ralinė visuma - asmenys, kurie buvo apdrausti socialiniu draudimu abiem laiko momen
tais, t. y. 1994 m. sausio 1 d. ir 2012 m. sausio 1 d. Imties dydis - 600 socialiniu draudimu
apdraustų asmenų. Imties dydžiui sudaryti naudota sluoksninė atsitiktinė atranka, kuri

naudojama tada, kai norima užtikrinti imtyje kiekvienos grupės elementų kiekį, pro
porcingą sluoksnio dydžiui populiacijos atžvilgiu. Šiuo konkrečiu atveju moterų ir vyrų
skaičius imtyje turėjo būti proporcingas vyrų ir moterų pasiskirstymui populiacijoje.
Atsitiktinė atranka vykdyta taikant žingsnį, kurio dydis apskaičiuotas tokiu būdu:

NN

Kur:

x - žingsnio dydis;
N - populiacijos dydis;
n - imties dydis;
v - kintamojo reikšmė vyrų sluoksnyje;
m - kintamojo reikšmė moterų sluoksnyje.

Kaip minėta, tyrimo imtį sudaro 600 asmenų - po 300 vyrų ir moterų. Iš 600 as
menų apie 85-90 proc, priklausomai nuo laikotarpio, buvo apdrausti visomis drau
dimo rūšimis ir dirbo samdomą darbą, o likusieji, kaip savarankiškai dirbantys, buvo
apdrausti tik pensijoms.
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Tiriamųjų amžius laikotarpio pradžioje (1994 m.) yra jaunas. Daugiau kaip 80 proc.
yra 40-mečiai ir jaunesni. O laikotarpio pabaigoje (2012 m.] jų tėra tik dešimtadalis, tuo
tarpu didžioji dauguma yra tarp 40 m. ir 60 m. (žr. 8.4-1 pav). Asmenys, kurie 2012 m.
sausio 1 d. buvo jaunesni, 1994 m. sausio 1 d. dar nedalyvavo socialinio draudimo siste
moje. Vidutinis tiriamųjų amžius didėjo nuo 33 m. 1994. m. iki 51 m. - 2012 m.

IsIIiI1Iiii^ii
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8.4-1 pav. Vidutinis tiriamųjų amžius sausio 1 d. (metais).
Remiantis 2012 m. sausio 1 d. duomenimis, pagal vedybinį statusą apdraustieji pasi
skirstė taip: 77,5 proc. vedę/ištekėjusios ir 22,5 proc. nevedę/netekėjusios. Į nevedusių/
netekėjusių grupę patenka ne tik vieniši asmenys, bet ir gyvenantys nesusituokę, išsisky
rę bei našliai/našlės. Deja, iš SoDros gauti duomenys nesudaro galimybės nustatyti, kaip
apdraustųjų vedybinis statusas keitėsi visą tyrimo laikotarpį, t. y. koks jis buvo praeityje.
8.4-1 lentelė. Tiriamųjų pasiskirstymas pagal vaikų skaičių (proc.)*
VMkųskittinPrskirstymu (proc.)
Neturi vaikų8,2
Ivaikas•••'•-••:'C26,0' , •
2vaikai50,7
3ir daugiau vaikų;"
••"•'"15,2

- .:->-i

*Vaikai fiksuoti visq tyrimo laikotarpį nuo 1994 m. iki 2011 m., bet neišbraukti per šį laikotarpį sulaukę
pilnametystės. Jie taip pat yra įtraukti į šiq lentelę.
Duomenys apie tiriamųjų vaikų skaičių taip pat 2012 m. sausio 1 d. 8.4-2 lentelėje

pateiktas į tyrimo imtį patekusių apdraustųjų pasiskirstymas pagal vaikų skaičių. Į ty
rimo imtį pateko daugiausiai apdraustųjų, turinčių 2 vaikus, o mažiausiai - neturinčių
nė vieno vaiko.

Į tyrimą įtrauktų ligos ir motinystės draudimo sistemoje dalyvaujančiųjų nominali fi
nansinė našta per pusantro dešimtmečio augo labai įspūdingai - nuo kelių dešimčių litų
per metus vienam apdraustajam iki kelių šimtų (8.4-2 lentelės 2 ir 3 skiltys). Tačiau įvertinę

infliacijos ir ekonomikos augimo poveikį matome, kad bendra abiejų draudimo rūšių našta
kito nedaug. Per visą laikotarpį iki 2008 m. tiek ligos, tiek motinystės draudimas per metus
vidutiniškai vienam apdraustajam kainavo apie 350-450 Lt 2011 m. vertėmis. Tik dėl abie
jų draudimo rūšių reformų nuo 2008 m. ligos draudimas atpigo iki 250-330 Lt per metus, o
motinystės - pabrango iki 500-600 Lt 2011 m. vertėmis (žr. 8.4-2 lentelės 6-7 skitas].
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8.4-2 lentelė. Įmokos ligos ir motinystės draudimui (Lt)*

Metai

Motinystės

Ligos

1994
1995

1996
1997

1998

64,05

'•'•' .•

57,74

VM. metinis dydis vienam
apdraustajam
(2011 m. verte, Lt, įvertinu,
infliaciją Ir ekon. augimą.)

Vld. mitinis dydlį vienam
apdraustajam
(reslui, Lt (įvertinus Infliaciją)

VfQv nVuiilS DydlS VtvftcKn
apdraustajam
(nominalūs Lt)

1

156.00

91,38
119,93

79,51
94,95 '•:": 4

162,60
188,46

145,79
175,15

105,58
130,74

212,54
249,33

179,26
208,01

136,89
166,95

253,69
290.97

216,91
233,12

171,33

298,25

172,33

t ""•' 324,22

235,66
246,6

168,96
188,32

:?; '•:

274,65
328,14

204,43
250,48

368.89
314,76

Ligos

Motinystės

--r.

368,90

332,66

'^:.

375,72
411,50

326,92
"-.V" 325,79

Motinystės

Ligos
•.; rį-

139,73

X

141,48
149,21

432,34
470,96

153,92
186,11

313,10
351,55

i

371,83

;"

193,73
233,54

:--.:;':

.;,

235,58
239,68

•'••;;•

485,32

376,29
358,76

331,57
337,16

'•:•;

237,72
257,48

/S:

450,93
426,83

323,30
į': 325,96

'"^

365,19
417,95

•; :

271,82
319,03 •"••; *•

428,16
454,21

''

320,36
483,25

-V

435,47
343,12

378,18
526,79

,

430,05
330,61

373,47
507,59

2010

210,81
128,43

498,75
540,88

'-..

226,74
132,82

536,43
559,37

•'•?

255,75
147,72

605,08
>. 622,10

2011

162,85

545,18

162,85

545,18

1999

2000
2001

2002
2003
' 2004
2005

2006
2007

2008
2009

'

162,85

486,92
494.65

397,01

476,40

545,18

318,69
346,71

Šaltiniai: SoDros duomenys apie 600 apdraustųjų. Autorių skaičiavimai.
8.4-3 lentelė. Ligos išmokas gavusių apdraustųjų skaičius
Metai

Vidutinis apdraustųjų
amžius

1994

34

1995

35

1996
1997

37

4:

••;. .:

•:

2

36
1 '''^

-

•'•'
5
T

1998

38

i> 1998

39

^

2000
i" 2001

40

41

6
••• 24

0

0

0
•

Bvho

Motys

vym

:. r.

t ••^•-•

'-'•.

5 ^V'

2
s-;.v

;'-

4
8 "v-.Y

6
:į •••' ^^

11

• •--

10
• "•>:.- 29

16

2003

45
59

60

-

42
44

si ss s::
105

.

:•

62

••;•'• 121 i-

2004
2005

45

46

56
63

65

,

:

"•:

76 .,'"

121
}':: 139

2006

47

2007

48

':

95 •-•"•

2008

49

:į;-

69
83

2002

2009

60

2010

51

••-:::
v•

- ;•;;

57
n

:-'--

70
5?
33

•;? •

68
"••:;•'
:•:•'

47

125

^^ 172
139

120
80
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• Moterys

8.4-2 pav. Vidutinis metinis apmokėtų ligos išmokų dienų skaičius vienai apdraustai
moteriai ir vienam apdraustam vyrui per metus nuo 1995-2010 m.
Šaltinis: SoDros duomenų bazė.
Ligos draudimu apdrausti vidutinio darbingo amžiaus asmenys palaipsniui bė
gant metams pereina iš beveik grynų socialinio draudimo donorų į vartotojus. Tiria

mojo laikotarpio pradžioje 1994-2000 m. tik po kelis vyrus ir moteris iš 600 apdraus
tųjų per metus naudojosi ligos išmokomis (žr. 8.4-3 lentelę). Tuomet vidutinis jų am
žius buvo iki 40 m. Tačiau vėliau, ilgėjant apdraustųjų amžiui, ligos draudimo išmoka

tampa vis labiau reikalinga. Vidutinis jos gavėjų skaičius per metus auga kelis kartus ir
2007 m. jau beveik kas ketvirtas apdraustasis pasinaudoja ligos išmoka.

Tačiau 2010 m. ligos išmokų paklausa staiga sumažėjo daugiau kaip per pusę,
lyginant su 2007 m., kai jos gavėjų skaičius buvo didžiausias. Tuo laikotarpiu įvyko
du svarbūs pasikeitimai. Pirma, krizės metu darbuotojai paprastai labiau saugo dar
bo vietas ir rečiau naudojasi socialinio draudimo išmokomis. Antra, 2009 m. viduryje
Seimo sprendimu du kartus buvo sumažintas ligos išmokos dydis pradiniu ligos laiko
tarpiu. Tai, suprantama, ją padarė mažiau paklausią.
Lyčių požiūriu, dažniau ligos išmoka naudojasi moterys nei vyrai, šis skirtumas
kai kuriais metais viršija 20 proc. Vadinasi, per ligos draudimo sistemą vyksta per
skirstymas iš jaunesnio amžiaus asmenų - vyresniems, ir, iš pirmo žvilgsnio, atrodo,

iš vyrų - moterims. Tačiau tai įrodyti galima tik įvertinus įmokų ir išmokų dydžius. Jie
pateikti žemiau.
Tačiau dažnesnis moterų kreipimasis dėl ligos išmokos nerodo, kad ligos draudi
mo lėšų perskirstymas vyksta būtent jų naudai. Svarbūs ir kiti veiksniai, t. y. išmokos

mokėjimo trukmė ir jos dydis. Ligos išmokomis apmokėtų dienų skaičius lyčių požiū
riu yra nepastovus - kai kuriais laikotarpiais išmoka ilgiau mokama moterims, kai
kuriais - vyrams. Tačiau pradiniu tyrimo laikotarpiu dėl labai mažo atvejų skaičiaus
(vidutiniškai per metus 3-6) duomenys nėra tokie patikimi, o pastaruosius šešerius
metus vyrų ligos išmokos trukmė yra ilgesnė. Todėl galėtume teigti, kad dėl ligos iš
mokos dažniau kreipiasi moterys, tačiau vyriai tą išmoką gauna ilgiau. Galima manyti,

kad vyrai kreipiasi sunkesnių susirgimų, kurie reikalauja ilgesnio gydymo, atvejais.
Tuo tarpu su amžiumi abiejų lyčių ligos išmokos mokėjimo trukmė ilgėja. Ši ten-
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dencija paaiškina ir statistinių duomenų apie visus apdraustuosius ir tik į tyrimą
įtrauktų asmenų ligos išmokų atvejų ir jų mokėjimo trukmės skirtumus (žr. 8.4-2 ir
8.4-3 pav.). Į tyrimą įtrauktų gyventojų sergamumas iki laikotarpio vidurio, t. y. kol
tiriamieji pasiekia 40 m. amžių, yra artimas statistiniam, o vėliau ir ligos išmokos mo

kėjimų atvejų skaičius, ir jų trukmė yra didesnė už visų apdraustųjų, nes tiriamųjų
vidutinis amžius artėja prie 50 m.
Ligos pašalpos mokėjimo pasiskirstymas tarp apdraustųjų labai netolygus. Maž
daug du trečdaliai apdraustųjų ligos pašalpa per metus pasinaudoja vidutiniškai ne
daugiau kaip tris dienas. Daugiau kaip dešimt dienų vidutiniškai per metus pašalpą
gauna maždaug tik vienas iš dešimties apdraustųjų (žr. 8.4-3 pav.].

8.4-3 pav. Kiekvieno tiriamojo ligos išmokos gavimo dienos, vidutiniškai permetus 1994-2011 m.

o 4~
(O,5J(5.1OĮ

(1O.1S]

<15,2O]

(20,25]

(25,30}

(30,J

8.4-4 pav. Tiriamųjų naudojimosi ligos išmokomis dažnis dienomis, vidutiniškai per metus
1994-2011 m.
Šaltinis: SoDros duomenų bazė.
Tokia ligos išmokų koncentracija nedidelėje apdraustųjų grupėje rodo bent du
svarbius dalykus.
Pirma, kad ligos draudimo srityje yra didelis solidarumas. Didžioji dalis apdraus

tųjų finansuoja santykinai nedidelės dalies apdraustųjų dėl ligos prarastų atlyginimų
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kompensavimą. Tai kartu yra aiškus argumentas vertinant pastarojo laikotarpio ligos
draudimo reformos kryptį - ligos laikotarpio pradžios, kurios metu SoDra nemoka ligos
išmokos arba moka mažesnę, liginimas. Tokia reformos kryptis ligos draudimą daro vis
mažiau aktualų didžiajai daliai apdraustųjų, kurie paprastai serga labai trumpą laiką.
Kitos draudimo rūšys taip pat nėra labai aktualios: senatvės išmokos vidurinio darbingo
amžiaus asmenims dar atrodo tolimos, motinystės - aktualios tik jauniems apdraustie

siems, nedarbo išmokos dėl griežtų apribojimų pasiekiamos tik labai nedidelei daliai
apdraustųjų. Ligos išmoka yra labiausiai tikėtina daugumai vidurinio amžiaus asmenų,
tačiau, kaip matėme, daugumai tik po kelias dienas per metus, jeigu teisės į jas dar ap
ribojamos, minėto amžiaus žmonėms visas socialinis draudimas atrodo nebeaktualus.

8.4-5 pav. Vidutinis ligos išmokų skaičius per metus pagal tiriamųjų vedybinį statusą 19942011 m.
Šaltinis: SoDros duomenų bazė.

60,0-j 56,1
50,0\
40.0-į
30,0
20,0j

į

10,0i
0,04~

8.4-6 pav. Vidutinis ligos išmokų skaičius per metus draudžiamųjų pajamų deciliuose 19942010 m.
Šaltinis: SoDros duomenų bazė.
Antra, ligos rizikos draudimo rinka galėtų veikti tik diferencijuodama draudimo

įmokas [premijas), priklausomai nuo tikimybės naudotis ligos išmoka, kadangi, kaip
matėme, jos pasiskirsčiusios labai netolygiai. Kai socialinio draudimo sistemoje yra
vienodos draudimo įmokos, retai išmoka besinaudojantys asmenys nesutiktų mokėti

vidutinio dydžio įmokos ir pasitrauktų iš draudimo. Tuo tarpu didesnės ligos rizikos
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asmenims įmoka, kuri galėtų padengti išmokų išlaidas, butų labai didelė. Tik privalo
mas draudimasis ligos draudimu pastarąjį daro įmanomą.

Kaip minėjome 8.1 skyriuje, kitų šalių tyrimai rodo, jog naudojimasis ligos išmo
komis susijęs su gyventojų socialiniu ekonominiu statusu. Tyrimas patvirtino, kad
naudojimasis ligos pašalpa labiau paplitęs tarp nevedusių apdraustų asmenų, nei tarp
vedusių (žr. 8.4-5 pav.).

12
8.4-7 pav. Ligos draudimo įmokų ir išmokų santykis 1994-2010 m.

Taip pat ligos pašalpos dažnumas susijęs ir pajamų lygiu - mažiau uždirbantys
darbuotojai dažniau serga ir daugiau naudojasi ligos išmokomis. Tokią priklausomybę
nustatėme ir Lietuvoje. Pirmo draudžiamųjų pajamų - mažiausių - decilio tiriamieji
vidutiniškai per metus ligos išmoka naudojasi beveik tris kartus daugiau dienų, nei
dešimto decilio - daugiausiai uždirbantys apdraustieji.

\v
0,8
0,6
0,4
0,2
0
8.4-8 pav. Ligos draudimo įmokų ir išmokų santykio priklausomybė nuo asmens amžiaus
(apdraustųjų amžius metais, santykis - kartais).
Deja, Lietuvoje nėra sergamumo pagal pajamas statistikos, todėl negalime patik

rinti, ar minėta stipri ligos išmokų atvirkštinė priklausomybė nuo pajamų atitinka
tokią pat sergamumo priklausomybę. Be susirgimų dažnio ir trukmės, ligos išmokos
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gavimo dienų skaičiui įtaką daro apdraustųjų nuogąstavimai ja naudotis ekonominių
krizių ir jų metu išaugusio nedarbo laikotarpiais. Iš kitos pusės, ekonominių sunkme
čių metu tokia išmoka gali būti patraukli alternatyva neapmokamoms atostogoms, į
kurias skatina eiti darbdaviai, kai įmonės susiduria su sunkumais.
Ligos socialinio draudimo sistemoje sąveikauja tik darbingo amžiaus žmonės
ir dirbantys pensininkai, nes jie ir moka draudimo įmokas, ir gauna išmokas susir
gę arba slaugydami sergantį šeimos narį. Todėl dalyvavimo ligos draudimo sistemoje
našta ir nauda turėtų būti lygios, t. y. kiek jo dalyviai sumoka įmokų, tiek jų ir atsiima,
nes sąveika vyksta tik tos grupės viduje. Tai skiriasi, pvz., nuo pensijų draudimo, kuria
me įmokų mokėtojai yra darbingo amžiaus ir darbingi asmenys, o pensijų gavėjai - jau

pasitraukę iš darbo rinkos ir įmokų mokėtojų dėl amžiaus ar neįgalumo (ilgalaikio
nedarbingumo]. Tačiau apdraustųjų ligos draudimu grupės viduje, suprantama, vie
ni asmenys gali būti didesne dalimi donorai, kiti - daugiau naudos gavėjai. Tokį ryšį
įvertinti galima skaičiuojant vidutinio darbingo amžiaus asmenų grupės, kurios narių
vidutinis amžius per pusantro dešimtmečio keitėsi maždaug nuo 35 m. iki 50 m., įmo

kų ir išmokų santykį. Naudojant aukščiau apibūdintą SoDros duomenų bazę apskai
čiuota, kad per 1995-2010 m. periodą tų asmenų įmokų ligos socialiniam draudimui
ir išmokų ligos atveju santykis yra lygus 1,46. T. y. vidutinio darbingo amžiaus asmenų
grupė įmokėjo beveik pusantro karto daugiau įmokų, nei gavo išmokų.
Kaip matėme aukščiau 8.4-3 lentelėje, ligos išmokas gaunančiųjų skaičius spar
čiai auga ilgėjant apdraustojo amžiui. Didelė dalis jaunesnio amžiaus asmenų sumo
kėtų įmokų panaudojama ligos išmokoms, kurias gauna vyresnio amžiaus žmonės. To

dėl įmokų ir išmokų santykis yra didelis tiriamojo laikotarpio pradžioje, pirmuosius
penkerius metus įmokos viršija išmokas dešimtimis kartų. Tuo metu jauna tiriamoji
karta savo įmokomis finansuoja vyresnės kartos ligos išmokas (žr. 8.4-7 pav.). Vėliau,
laikotarpio pabaigoje, tiriamos kartos sergamumas su amžiumi auga ir jų ligos išmokų
mokėjimui jau nebepakanka sumokėtų įmokų, ligos išmokos finansuojamos jaunesnių
kartų įmokomis.
Tyrimo duomenys rodo, kad virsmas įvyksta, kai apdraustieji pasiekia vidutinį amžių 47 m. (žr. 8.4-8 pav.). Tuomet įmokų ir išmokų santykis tampa mažesnis už vienetą, t. y.
tokio amžiaus asmenų sumokėtų įmokų nebepakanka padengti jų gaunamų išmokų išlaidas.
Apdraustųjų vidutiniam amžiui priartėjus prie 50 m., jų įmokos ligos draudimui nebepa-

dengia net pusės išlaidų jų pačių ligos išmokoms.1
Šią analizę galima papildyti išmokų ir įmokų absoliučių sumų pokyčiais. Tam že
miau pateikiame vidutinių ligos ir motinystės draudimo įmokų ir išmokų pokyčius per
tiriamąjį 1995-2010 m. laikotarpį. Per pusantro dešimtmečio vyko didelių ekonominių
pokyčių (kainų, BVP augimas). Šie pokyčiai paslepia socialinio draudimo įmokų ir iš
mokų pasikeitimus dėl jų mokėtojų ir gavėjų amžiaus kitimo. Todėl, siekdami parodyti
realius (be infliacijos poveikio) įmokų iš išmokų pokyčius pagal jų nekintamą, t. y. laiko
tarpio pradžios 1994 m. vertę, perskaičiavome apdraustųjų įmokų ir išmokų pirminius

duomenis (infliacijos ir BVP duomenys, naudoti skaičiavimams, pateikti 3-1 priede).

'Kadangi [yrimas aprėpė per trumpą laikotarpį, kiekybiškai negalime pavaizduoti i įmokų didėjimo dar vyresniame amžiuje.
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—?—Vidutin^ Ilgos limofca-^-Vldutin^llgosįmoka
8.4-9 pav. Ligos draudimo metinės įmokos ir išmokos vidutiniškai vienam apdraustajam
(Lt, eliminavus kainų ir BVP augimo įtaką).

Vidutinis ligos įmokų absoliutus dydis per visą laikotarpį iki 2009 m. reformos
mažai keitėsi, t. y. pagal 1994 m. vertę buvo 60-80 Lt vienam apdraustajam per metus.
2009m. sumažinus sergančiojo buvusios algos pakeitimo normą iki 40 proc, įmokos

2010m. sumažėjo iki 25 Lt. Tuo tarpu išmokų dydis nuo laikotarpio pradžios išaugo
keliasdešimt kartų ir 2007-2008 m. dėl jau aptarto išmokų skaičiaus augimo ilgėjant
vidutiniam apdraustųjų amžiui pasiekė 70 Lt.
8.4-4 lentelė. Vidutinis vienos dienos ligos išmokos dydis
MataiVyrai;

Motetyi

199400
.*•• 1995•.;'•-.' '•••'::/• nssiV::
>;
zm
f.

o
•

199621,2510,20
1997'y: .--•':.. ..
24.28••%'. . • -:V,:"
^
21,41

•

199832,0032,33
'1999'^-:'.^•,. 29,78"^ '""•"^. 'f 23,90

'":

0^7
2,08

200020,9719,66
V 2001••!^•• .^ffft'- 30,51"• :';^-.-'"''A: 23,43 • •

1,06
1.30

200227,1626,63
;'•• 2003•••'• •••••"••Sr- 30,89^^'!--;;:' •
į, ; 26,19

'•

1,17

;

200435,8825,84
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į.
33,97•'• ;:^
'•
33,59

-

1,38
1,01

•-.
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^
61,96V-.-'- ."'•
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0,94
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• įh'.- 54,42': •
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-V 54^7

T:

0,97
1,00

1.01
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Vyrai, kaip parodyta aukščiau, rečiau kreipiasi dėl ligos išmokos, bet ilgesniam
laikotarpiui. Vis tik apskaičiavus sumokėtų ligos socialinio draudimo įmokų ir gautų
išmokų santykį pagal lytį, gauta, kad šis santykis vyrų grupėje yra lygus 1,54, o mote
rų - 1,36, t. y. perskirstymas vyksta daugiau vyrų sąskaita. Nors vyrų gauta vidutinė
vienos dienos išmoka dėl didesnių vyrų algų yra didesnė (žr. 8.4-4 lentelę).
Apibendrinant socialinių ir ekonominių grupių sąveikos ligos socialinio drau

dimo sistemoje analizę galima teigti, kad pastebimi žemiau išvardinti motinystės ir
ligos draudimo dėsningumai. 1952 m. TDO Motinystės apsaugos konvencijoje buvo
įtvirtinta nuostata, kad motinystės pašalpos negali būti mažesnės nei 45 proc. buvusių
pajamų, o 2000 m. Konvencijoje - mažesnės nei du trečdaliai buvusių pajamų ir moti
nystės atostogos negali būti trumpesnės nei 14 savaičių.

Motinystės socialinis draudimas svarbus dėl kelių priežasčių:
•užtikrinti lyčių lygybę - tiek darbo vietoje, tiek motinai ir tėvui dalijantis vaiko
priežiūros pareigomis;
•vaiko sveikatai bei įsitikinimui, kad gali turėti įtakos gimstamumui.
Ligos socialinis draudimas svarbus, nes:

•sudaro sąlygas greitai gauti medicinos priežiūrą ir laikytis medikų reikalavimų;
•leidžia greičiau atgauti jėgas;
•sumažina ligos įtaką kasdienei veiklai;
•užkerta kelią rimtesniems susirgimams;
•sumažina ligų plitimą.
Naudojimasis ligos draudimo išmokomis stipriai susijęs su ekonominiais ciklais
ir jų skaičius ypatingai sumažėja per didelio nedarbo laikotarpius.
Nebuvimo darbe dėl ligos mastas skiriasi, priklausomai nuo profesijos ir ūkio
sektoriaus.
Pastebima, kad moterys daugelyje šalių dažiau nebūna darbe dėl ligos nei vyrai.
Vieniši asmenys, ypač moterys ir vieniši tėvai, serga ilgiau, nei turintys ar neturin
tys vaikų vedę darbuotojai.

Piniginės ligos išmokos Europos šalyse paprastai yra lygios nuo 50 proc. iki
75 proc. darbuotojo darbo užmokesčio. Dauguma programų nustato maksimalų išmo
kos dydį tiesiogiai arba nustatydamos įmokų ir išmokų uždarbio ribas.

Kai kuriose ES šalyse ligos pašalpa yra fiksuoto dydžio, kitose sudaro pastovią
darbo užmokesčio procentinę dalį, dar kitose - kinta priklausomai nuo įvairių sąlygų.
Lietuvoje nuo 1991 m. SoDros ligos išmoka palaipsniui buvo ribojama, maksima
lus dydis sumažintas nuo 100 proc. iki 80 proc, iki septintos dienos mokama išmoka
sumažinta iki 40 proc, už pirmas dvi dienas išmokos mokėjimas perkeltas darbdaviui.
Europos šalys ligos išmokoms skiria nuo 0,3 proc. iki 2,9 proc. BVP. ES-27 vidur
kis yra 0,9 proc. BVP, o Lietuvos, 2009 m. duomenimis, išlaidos ligos pašalpoms suda
rė 0,8 proc. BVP.

Lietuvoje socialinio draudimo Įmoka ligos bei motinystės draudimui 19942012 m. laikotarpiu keitėsi kelis kartus nuo 2,8 proc. 1996-1998 m. iki 3,5 proc. 20002002 m. Iki 2008 m. daugiau buvo finansuojamas ligos draudimas, tačiau nuo 2008 m.
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šis santykis kardinaliai pasikeitė, motinystės draudimo įmokos dalis labai išaugo - net
per 80 proc. 2010 m. Tokį finansavimo pasikeitimą lėmė ligos ir motinystės išmokų
reformos, kurių metu ligos išmokos buvo apribotos, o motinystės - labai išplėstos. Li

gos ir motinystės socialinio draudimo išlaidos tarp visų VSDF išlaidų mažiausią dalį
sudarė 2002 m. - 7,4 proc, o didžiausią 2009 m. - 14,9 proc.

Kitose šalyse atlikti tyrimai rodo, kad dirbančiųjų naudojimasis ligos draudi
mu susijęs su ekonominiais ciklais, besikreipiančiųjų dėl išmokos skaičius suma
žėja didelio nedarbo laikotarpiais. Tai paaiškinama didesne konkurencija darbo
rinkoje ir siekiu išsilaikyti darbe. Lietuvoje tokio aiškaus dėsningumo nepastebi
ma, 2000 m. kai ekonomika smuko, ligos išmokų skaičius net išaugo. Galima galvo

ti, kad daliai įmonių susidūrus su ekonominiais sunkumais ir išleidžiant darbuo
tojus nemokamų atostogų, pastarieji bando dažniau naudotis socialinio draudimo

ligos išmokomis. Šią prielaidą sustiprina duomenys apie ligos pašalpos gavėjų
skaičiaus ir bedarbių skaičiaus augimą 1995-2000 m. Tačiau ligos pašalpos gavė
jų skaičiaus didėjimas pastebimas ir 2004-2008 m. ekonominio bumo laikotarpiu.

Šiuo atveju galima būtų pripažinti, kad labai pagerėjusi makroekonominė aplinka
(ūkio augimas ir nedarbo sumažėjimas) skatino dirbančiuosius drąsiai naudotis li
gos draudimo išmokomis. O 2008 m. antroje pusėje ir ypač pabaigoje ūkio augimo
lėtėjimas sulėtino tą tendenciją.
1995-1996 m. ir 2009-2010 m. ligos išmokų atvejų skaičiai smarkiai krito. Įdo
mu, kad tik 2001-2006 m. laikotarpiu ligos išmokų mokėjimo atvejų kaitos tendencija
sutapo su apsilankymų pas gydytojus tendencija. Be minėtų išmokų skaičiaus augimo
metų, į akis krinta du laikotarpiai, kuriais išmokų skaičius smarkiai krito, net esant

dažnesniam kreipimuisi į gydytojus. Abu jie susiję su socialinės ligos draudimo poli
tikos pokyčiais - 1995 m. SoDros išmokų mokėjimo panaikinimu už pirmąsias 3, pas
kui - 2 ligos dienas, o 2009 m. SoDros išmokos dydis pradiniu ligos laikotarpiu suma
žintas nuo 85 proc. iki 40 proc. buvusio sergančiojo atlyginimo.

Tikėtina, kad apdraustųjų kreipimuisi dėl ligos pašalpos didesnę įtaką daro ne
tik bendra makroekonominė konjunktūra, kuri lemia bedarbystės paplitimą, bet ir

galimybė gauti bedarbio pašalpą. Bedarbiai negali rinktis tarp bedarbio ir ligos pa
šalpos, tačiau kai bedarbių pašalpos gavimo sąlygos yra labai griežtos, ekonominius
sunkumus patiriančių įmonių darbuotojai, net ir vėluojant algoms ar esant darbdavio
spaudimui eiti neapmokamų atostogų greičiau neatsisako darbo ir netampa oficialiais
bedarbiais, bet siekia ligos išmokos.
Remiantis SoDros duomenų bazės informacijos apie 600 apdraustų asmenų ana
lize, nustatyti keli dėsningumai.
Ligos pašalpos mokėjimo pasiskirstymas tarp apdraustųjų labai netolygus - dau

giau kaip dešimt dienų vidutiniškai per metus pašalpą gauna maždaug tik vienas iš
dešimties apdraustųjų. Tai rodo, kad didžioji dalis apdraustųjų finansuoja santykinai
nedidelės dalies apdraustųjų dėl ligos prarastų atlyginimų kompensavimą. Pastarojo
laikotarpio ligos draudimo reformos kryptis - ligos laikotarpio pradžios, kurios metu
SoDa nemoka ligos išmokos arba moka mažesnę, liginimas - ligos draudimą daro vis

mažiau aktualų didžiajai daliai apdraustųjų, kurie paprastai serga labai trumpą laiką.
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Kita vertus labai netolygus ligos išmokos pasiskirstymas tarp apdraustųjų ir pas
tarųjų geresnis nei draudikų informuotumas apie riziką rodo, kad draudimo rinka šio
je srityje neveiktų, jei nebūtų išsaugotas socialinis draudimas.
Ligos draudimu apdrausti vidutinio darbingo amžiaus asmenys bėgant metams
pereina iš beveik grynų socialinio draudimo donorų į vartotojus - virsmas įvyksta ap
draustiesiems pasiekus vidutinį amžių - 47 m.
Lyčių požiūriu, dažniau ligos išmoka naudojasi moterys nei vyrai, šis skirtumas

kai kuriais metais viršija 20 proc. Tačiau dažnesnis moterų kreipimasis dėl ligos išmo
kos nerodo, kad ligos draudimo lėšų perskirstymas vyksta būtent jų naudai. Dėl ligos
išmokos dažniau kreipiasi moterys, tačiau vyriai tą išmoką gauna ilgiau. Galima many
ti, kad vyrai kreipiasi sunkesnių susirgimų, kurie reikalauja ilgesnio gydymo, atvejais.

Naudojimasis ligos išmokomis susijęs su gyventojų pajamų lygiu - mažiau uždir
bantys darbuotojai daug dažniau naudojasi ligos išmokomis. Tai atitinka kitų šalių pa
tirtį, kad ligos draudimas perskirsto pajamas neturtingesniųjų naudai.
2010 m. ligos išmokos paklausa staiga sumažėjo daugiau kaip perpus, lyginant

su 2007 m., kai jos gavėjų skaičius buvo didžiausias. Tuo laikotarpiu įvyko du svarbūs
pasikeitimai. Pirma, krizės metu paprastai darbuotojai labiau saugo darbo vietas ir re
čiau naudojasi socialinio draudimo išmokomis. Antra, 2009 m. viduryje Seimo spren
dimu du kartus buvo sumažintas ligos išmokos dydis pradiniu ligos laikotarpiu. Tai,
suprantama, ją padarė mažiau paklausią.
Ligos socialinis draudimas per pusantro dešimtmečio liko gana stabilus. 19942009 m. laikotarpiu vieno apdraustojo ligos draudimo įmokų dydis, pašalinus inflia
cijos ir ūkio augimo įtaką, svyravo tarp 60-80 Lt per metus, skaičiuojant 1994 m. ver
te. 2009 m. sumažinus sergančiojo buvusio atlyginimo pakeitimo normą iki 40 proc,

įmokos 2010 m sumažėjo iki 25 Lt, skaičiuojant 1994 m. verte.

8.5. Motinystės, tėvystės ir motinystės/tėvystės
socialinio draudimo pašalpos
8.5.1. Motinystės pašalpa nėštumo ir gimdymo laikotarpiu

8.5.1-1 pav. Kvalifikacinio periodo trukmė gauti motinystė/tėvystės išmokas (savaitėmis).
Šaltinis: MISSOC.
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Lietuvoje, kaip ir daugumoje ES šalių (Belgijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Danijoje, Pran
cūzijoje, Graikijoje, Vengrijoje, Airijoje, Liuksemburge, Portugalijoje, Rumunijoje, Slova

kijoje, Slovėnijoje, Ispanijoje ir Jungtinėje Karalystėje), kvalifikacinis periodas yra taiko
mas gauti ne tik ligos, bet ir motinystės/tėvystės išmokas. Kvalifikacinio periodo tru
kmė svyruoja nuo 3 savaičių Danijoje iki 52 savaičių Bulgarijoje, Vengrijoje ir Lietuvoje.
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8.5.1-2 pav. Motinystės pašalpų gavėjų skaičiaus kitimas 1995-2011 m.
Šaltinis: Valstybinis socialinis draudimas: statistiniai duomenys 2005 2 dalis ir Valstybinis socialinis draudimas:
statistiniai duomenys 2010. [žiūrėta 2012 m. rugpjūčio 8 d.į. Prieiga per internet^: http://www.sodra.it/index.
php?cid^21063.
Lietuvoje nuo 2001 m. sausio mėn. įvestas ligos ir motinystės socialinio draudimo
stažo reikalavimas teisei gauti motinystės pašalpą nėštumo ir gimdymo laikotarpiu. Nuo
2001 m. sausio 1 d. iki 2009 m. liepos 1 d. buvo reikalaujama, kad pretenduojantieji į mo

tinystės pašalpą nėštumo ir gimdymo laikotarpiu turėtų ne trumpesnį kaip 3 mėn. per
paskutinius 12 mėn. arba ne trumpesnį kaip 6 mėn. per paskutinius 24 mėn. ligos ir mo
tinystės socialinio draudimo stažą. Nuo 2009 m. liepos ld.-ne trumpesnį kaip 9 mėn. per
paskutinius 24 mėn., nuo 2009 m. spalio ld.-ne trumpesnį kaip 12 mėn. per paskutinius
24 mėn. ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą (Žin, 2000, Nr. 111-3574).
Nuo 2003 m. vasario 1 d. įsigaliojo Ligos ir motinystės socialinio draudimo įsta
tymo nuostata, pagal kurią moteriai, atleistai iš darbo nėštumo metu arba nėštumo ir
gimdymo atostogų metu dėl įmonės, įstaigos, organizacijos likvidavimo ar bankroto ir
turinčiai reikalingą ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą, mokama motinystės
pašalpa (Žin, 2003, Nr. 12-441).
Nuo 2008 m. sausio 1 d. teisę gauti motinystės pašalpą nėštumo ir gimdymo laiko
tarpiu įgijo ir tos apdraustosios, kurioms nesukakę 26 m. ir jos reikalaujamo stažo neį

gijo dėl to, kad nurodytais laikotarpiais mokėsi aukštųjų, profesinių, bendrojo lavinimo
mokyklų dieniniuose skyriuose ir pertrauka po mokslo baigimo, kol jos tapo apdrausto

siomis, ne ilgesnė kaip 3 mėn. Taip pat tais pačiais metais teisę į motinystės pašalpą nėš
tumo ir gimdymo laikotarpiu Įgijo tos apdraustosios, kurios neįgijo reikalaujamo stažo
dėl to, kad nurodytais laikotarpiais buvo statutinės valstybės tarnautojos ir pertrauka
nuo jų statuso pasikeitimo ne ilgesnė kaip 3 mėn. (Žin., 2007, Nr. 132-5346).
Reikalavimas būti apdrausta ir turėti tam tikrą draudimo stažą lemia, kad tik apie
du trečdaliai gimdyvių gauna motinystės pašalpą (8.5.1-2 pav.). 1995-2011 m. laiko-
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tarpiu motinystės išmokų gavėjų skaičius kito, veikiamas gimstamumo ir ekonominės

konjunktūros pokyčių. Išmokų gavėjų dalis tarp gimdyvių smuko ekonominių nuos
mukių ir didelio nedarbo laikotarpiais, kai gimdančioms moterims sunkiau tenkinti
stažo reikalavimus. Tai buvo pradiniu Nepriklausomybės laikotarpiu 1994 m., ekono
minio nuosmukio metu 2000 m. ir pastarosios krizės metu. Ir, priešingai, ekonominio

pakilimo ir žemo nedarbo lygio laikotarpiu 2007-2008 m. motinystės pašalpos gavėjų
skaičius buvo padidėjęs iki 80 proc. visų gimdyvių.
Motinystės pašalpos nėštumo ir gimdymo laikotarpiu dydis ir
mokėjimo trukmė
Kokia darbo užmokesčio dalis yra mokama kaip piniginė motinystės išmoka, pri
klauso nuo šalies, tačiau paprastai ta dalis siekia nuo 50 proc. iki 70 proc. dabartinio
darbo užmokesčio. Kai kuriose šalyse motinystės išmokos siekia 100 proc. darbo už
mokesčio. Išmokos paprastai pradedamos mokėti likus 6 savaitėms iki planuojamos

vaiko gimimo dienos ir nuo 6 iki 8 savaičių po vaiko gimimo (Sočiai Security Programs
Throughout the VVorld: Europe, 2010).
Lietuvoje motinystės pašalpos nėštumo ir gimdymo laikotarpiu dydis - 100 proc.
pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio. Nuo 2008 m. sausio 1 d. ši pašalpa nega

li būti mažesnė už nėštumo ir gimdymo atostogų pradžios mėnesį galiojusių einamųjų
metų draudžiamųjų pajamų trečdalį (buvo - ketvirtadalį) (Žin., 2007, Nr. 132-5346). Iki
2011 m. liepos 1 d. gimus dviem ir daugiau vaikų motinystės pašalpa buvo didinama
priklausomai nuo vienu metu gimusių vaikų skaičiaus (gimus dvynukams 2 pašalpos,
trynukams-3 pašalpos ir t.t.), tačiau nuo 2011 m. liepos 1 d. pašalpos nebedidinamos.
Nuo 1991 m. iki 2006 m. liepos 1 d. motinystės pašalpa buvo mokama moterims

už 70 kalendorinių dienų iki gimdymo (suėjus 28 nėštumo savaitėms ir daugiau) ir už
56 kalendorines dienas po gimdymo. Komplikuoto gimdymo atveju ir kai gimė dau
giau negu vienas vaikas - už 70 kalendorinių dienų po gimdymo. Nuo 2006 m. liepos
1 d. galioja tokia tvarka:
Moterims, kurios pagimdė suėjus 30 nėštumo savaičių ir vėliau, pašalpa mokama
už 126 kalendorines dienas. Komplikuoto gimdymo atveju ir kai gimė daugiau negu
vienas vaikas, pašalpa mokama papildomai už 14 kalendorinių dienų.
•Moterims, kurios iki gimdymo datos (suėjus 30 ir daugiau nėštumo savaičių)
nepasinaudojo teise į nėštumo ir gimdymo atostogas, motinystės pašalpa mo
kama už 56 kalendorines dienas po gimdymo, komplikuoto gimdymo atveju ir
kai gimė daugiau negu vienas vaikas - už 70 kalendorinių dienų.
•Moterims, pagimdžiusioms 22-30 nėštumo savaitę, motinystės pašalpa moka

ma už 28 kalendorines dienas po gimdymo, (eigų kūdikis gyvena 28 paras ir
ilgiau, pašalpa mokama už 126 kalendorines dienas po gimdymo. Moterims,
pagimdžiusioms 22-30 nėštumo savaitę negyvą vaiką, motinystės pašalpa
mokama už 28 kalendorines dienas po gimdymo. Moterims, pagimdžiusioms
22-30 nėštumo savaitę, komplikuoto gimdymo atveju ir kai gimė daugiau negu
vienas vaikas, pašalpa papildomai mokama už 14 kalendorinių dienų (Žin.,
2000, Nr. 111-3574).
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8.5.2. Tėvystės pašalpa
Tėvystės pašalpa kaip atskira socialinio draudimo pašalpos rūšis Lietuvoje įtei
sinta nuo 2006 m. liepos 1 d. Šią pašaipą turi teisę gauti tėvas, apdraustas ligos ir mo
tinystės socialiniu draudimu, išleistas tėvystės atostogų, kol vaikui sukaks vienas mė

nuo. Taip pat teisei gauti tėvystės pašalpą yra keliamas ir socialinio draudimo stažo
reikalavimas - iki 2009 m. liepos 1 d. apdraustasis, norintis gauti tėvystės pašalpą, per
paskutinius 24 mėn. iki pirmos tėvystės atostogų dienos turėjo turėti ne trumpesnį
kaip 7 mėn. ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą, nuo 2009 m. liepos ld.-ne
trumpesnį kaip 9 mėn. per paskutinius 24 mėn., o nuo 2009 m. spalio ld.-ne trum
pesnį kaip 12 mėn. per paskutinius 24 mėn. (Žin., 2000, Nr. 111-3574).
Nuo 2008 m. sausio 1 d. panaikinta vaikus diskriminuojanti nuostata, kad tėvystės

pašalpą gali gauti tik vyras, gyvenantis santuokoje su kūdikio motina ir suteikta tei
sė tėvystės socialinio draudimo pašalpą gauti vyrams, pripažinusiems vaiko tėvystę
(Žin., 2007, Nr. 132-5346].

Nuo 2008 m. sausio 1 d. teisę gauti tėvystės pašalpą įgijo dar dvi kategorijos ap
draustųjų, t. y. apdraustieji, kuriems nesukakę 26 m. ir jie reikalaujamo stažo neįgijo

dėl to, kad nurodytais laikotarpiais mokėsi aukštųjų, profesinių, bendrojo lavinimo
mokyklų dieniniuose skyriuose ir pertrauka po mokslo baigimo, kol jie tapo apdraus
taisiais, ne ilgesnė kaip 3 mėn. bei apdraustieji, kurie neįgijo reikalaujamo stažo dėl to,

kad nurodytais laikotarpiais buvo statutiniai valstybės tarnautojai ir pertrauka po jų
statuso pasikeitimo ne ilgesnė kaip 3 mėn. (Žin., 2007, Nr. 132-5346).
n,o
12,0
10,0
8,0
6,0
<,0

V
0,0

12,313,012,312,0

alllJ

2006
2007
20O8
2009
2010
8.5.2-1 pav. Tėvystės pašalpų gavėjų skaičiaus kitimas 2006-2010 m.
Šaltinis: Valstybinis socialinis draudimas: statistiniai duomenys 2010. [žiūrėta 2012 m. rugpjūčio 8 d.]. Prieiga per
internetu: http://www.sodra.lt/index.php?cid=21063.
Pav. pateikti duomenys rodo, kad vos įteisinus tėvystės pašalpą kaip atskirą so

cialinio draudimo rūšį, teise į šią pašalpą pasinaudojo per 3 tūkst. vyrų (nuo 2006 m.
liepos 1 d.). 2007-2009 m. pastebimas tėvystės pašalpų gavėjų skaičiaus didėjimas, o
nuo 2010 m. - mažėjimas.

Tėvystės pašalpos dydis ir mokėjimo trukmė
Tėvystės pašalpos dydis - 100 proc. pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždar
bio dydžio. Ši pašalpa per mėnesį negali būti mažesnė už tėvystės atostogų suteiki

mo mėnesį galiojusių einamųjų metų draudžiamųjų pajamų trečdalį (Žin., 2007, Nr.
132-5346).
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Tėvystės pašalpa mokama tėvystės atostogų laikotarpiu nuo vaiko gimimo dienos
iki tol, kol vaikui sueis vienas mėnuo (Žin., 2007, Nr. 132-5346].

Remiantis VSDF duomenimis, 2006 m. vidutinė tėvystės pašalpa buvo lygi
1781,70 Lt, 0 2011 m. - 2264,10 Lt. Taigi nuo pašalpos įteisinimo iki 2010 m. tėvystės
pašalpos dydis padidėjo kiek daugiau nei 27 proc. 8.5.2-2 pav. pateiktas tėvystės vidu

tinės pašalpos ir BVP vienam gyventojui santykio pokytis.

•BVP vienam Ryvtntojui
(Lt)
• Tėvystės vidutinė ptš^ipt
{U)
-SatylūsH

2006

2007

2008

2009

2010

8.5.2-2 pav. Tėvystės vidutinės pašalpos ir BVP vienam gyventojui santykio kitimas 20062010 m. (proc).
Šaltinis: Statistikos departamento Rodiklių duomenų bazė ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
leidiniai „ Valstybinis socialinis draudimas: statistiniai duomenys".
Kaip rodo 8.5.2-2 pav. pateikti duomenys, tėvystės vidutinės pašalpos ir BVP vie
nam gyventojui santykis nuo 2006 m. iki 2010 m. padidėjo 0,5 procentinio punkto.

8.5.3. Motinystės/tėvystės pašalpa
Iki 1995 m. pradžios Lietuvoje vaiko priežiūros pašalpą galėjo gauti tik vaiko mo
tina, o nuo 1995 m. sausio 1 d. ji pradėta skirti vienam iš apdraustųjų vaiką auginančių

tėvų. Tokiu būdu teisę išeiti vaiko priežiūros atostogų įgijo ir vyrai.
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lllll lllll
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8.5.3-1 pav. Motinystės/tėvystės pašalpų vidutinio gavėjų skaičiaus per mėn. kitimas 19962011 m. (tūkst).
Šaltinis: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 1994-2010 m. leidiniai „Valstybinis socialinis draudimas:
statistiniai duomenys".
*Nuo 2008 m. pašalpa mokama iki vaikui sukaks 2 metai.
Nuo 2001 m. sausio 1 d. nustatytas būtinasis ligos ir motinystės socialinio draudimo
stažas motinystės/tėvystės pašalpai gauti - per paskutinius 24 mėn. iki pirmosios vai-
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ko priežiūros atostogų dienos ne trumpesnis kaip 7 mėn. ligos ir motinystės socialinio
draudimo stažas. Nuo 2009 m. liepos ld-ne trumpesnis kaip 9 mėn. per paskutinius
24 mėn., nuo 2009 m. spalio 1 d. - ne trumpesnis kaip 12 mėn. per paskutinius 24 mėn.
Nuo 2008 m. sausio 1 d. teisę gauti motinystės/tėvystės pašalpą turi ir apdraus

tieji, kuriems nesukakę 26 m. ir jie reikalaujamo stažo neįgijo dėl to, kad nurodytais
laikotarpiais mokėsi aukštųjų, profesinių, bendrojo lavinimo mokyklų dieniniuose
skyriuose ir pertrauka po mokslo baigimo, kol jie tapo apdraustaisiais, ne ilgesnė kaip
3 mėn. bei apdraustieji, kurie neįgijo reikalaujamo stažo dėl to, kad nurodytais laiko
tarpiais buvo statutiniai valstybės tarnautojai ir pertrauka po jų statuso pasikeitimo
ne ilgesnė kaip 3 mėn. (Žin., 2007, Nr. 132-5346].
8.5.3-1 pav. pavaizduotas motinystės/tėvystės pašalpų vidutinio gavėjų skaičiaus
per mėn. kitimas.

1996-2005 m. pastebimas motinystės/tėvystės pašalpų gavėjų skaičiaus mažėji
mas dėl mažėjančio gimstamumo (8.5.1-2 pav. gimdyvių ir pašalpų nėštumo ir gimdy

mo laikotarpiu mažėjimas). Nuo 2008 m. motinystės/tėvystės pašalpų gavėjų skaičius
staiga išaugo ne tiek dėl gimstamumo augimo, kiek dėl teisių į pašalpą išplėtimo - jų
mokėjimo laikas ištęstas dvigubai (iki vaikui sukaks ne vieneri, o dveji metai].
Nors jau 1995 m. įtvirtinta nuostata, kad vaiko priežiūros atostogų gali eiti vienas
iš apdraustųjų vaiką auginančių tėvų, t. y. ne tik motina, bet ir tėvas, vyrų, einančių
vaiko priežiūros atostogų dalis, nepaisant to, kad pastebimas šios dalies didėjimas,

išlieka maža. VSDF duomenimis, 2005 m. iš visų motinystės/tėvystės pašalpų gavėjų
vyrai sudarė 1,3 proc, o 2010 m. - 7,5 proc.

Motinystės/tėvystės pašalpos dydis ir mokėjimo trukmė
Vadovaujantis 1991 m. įsigaliojusiu LR valstybinio socialinio draudimo įstatymu mo
tinoms, auginančioms vaikus iki 1,5 m., buvo mokama 1 minimalaus gyvenimo lygio (MGL)

dydžio vaiko priežiūros pašalpa. 1994 m. vidutinis metinis šios pašalpos dydis buvo 47,49 Lt,
arba 14,6 proc. vidutinio apdraustojo darbo užmokesčio. Motinoms, auginančioms vaikus
nuo 1,5 m. iki 3 m., šios pašalpos dydis buvo tik 0,5 MGL (Žin, 1991, Nr. 17-447).
Nuo 1995 m. sausio 1 d. sutrumpėjo vaiko priežiūros pašalpos skyrimo laikotarpis
iki 1 metų, bet padidėjo pačios pašalpos dydis. Pradėta mokėti pašalpa sudarė 60 proc.
vidutinio apdraustojo darbo užmokesčio, bet ne mažiau kaip minimali mėnesio alga

(iki 2001 m. sausio 1 d.), arba 1/3 vidutinių draudžiamųjų pajamų (nuo 2001 m. sausio
1 d.). Nuo 2004 m. sausio 1 d. motinystės/tėvystės pašalpos dydis pakilo nuo 60 proc. iki
70 proc. (Žin., 2004, Nr. 25-750). Nuo 2007 m. sausio 1 d. motinystės/tėvystės pašalpos
dydis yra 85 proc. pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio, o nuo 2007 m. lie
pos 1 d. šios pašalpos dydis nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos, kol vaikui sueis
6 mėn., yra 100 proc, o likusį laiką - 85 proc. pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždar
bio dydžio (Žin., 2006, Nr. 72-2676). Nuo 2008 m. sausio 1 d. motinystės/tėvystės pašalpa
iki vaikui sueis vieneri metai padidinta iki 100 proc. pašalpos gavėjo kompensuojamojo
darbo užmokesčio, o taip pat, pratęsus šios pašalpos mokėjimą iki vaikui sukaks 2 m., pa
šalpos dydis sudaro 85 proc. gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. Gimus dviem ir

daugiau vaikų, esančiajam vaikų priežiūros atostogose pašalpa didinama priklausomai
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nuo vienu metu gimusių vaikų skaičiaus (gimus dvynukams 2 pašalpos, trynukams - 3 pa
šalpos ir L t) (Žin., 2007, Nr. 132-5346). Nuo 2011 m. liepos 1 d. pašalpa ir toliau didinama

atsižvelgiant į vienu metu gimusių vaikų skaičių, tačiau bendra pašalpų suma negali būti
didesnė kaip 100 proc. pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio. Nuo 2010 m. liepos
1 d naujai skiriamoms motinystės/tėvystės pašalpoms taikoma tokia nuostata - motinys
tės/tėvystės pašalpos dydis, kol vaikui sueis vieneri metai, yra 90 proc, o kol vaikui sueis
dveji metai - 75 proc. pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio (Žin., 2009, Nr.

117-4992). Nuo 2011 m. liepos 1 d naujai skiriamoms motinystės/tėvystės pašalpoms tai
koma ši nuostata: „Motinystės/tėvystės pašalpos dydis nuo nėštumo ir gimdymo atostogų
pabaigos, kol vaikui sueis vieneri metai, yra 100 proc. pašalpos gavėjo kompensuojamojo

uždarbio dydžio, jeigu apdraustasis pasirenka gauti šią pašalpą, kol vaikui sueis vieneri
metai. Jeigu apdraustasis pasirenka gauti motinystės/tėvystės pašalpą, kol vaikui sueis
dveji metai, šios pašalpos dydis nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos, kol vaikui
sueis vieneri metai, yra 70 proc, o kol vaikui sueis dveji metai, - 40 proc. pašalpos gavėjo

kompensuojamojo uždarbio dydžio" (Žin., 2010, Nr. 86-4533).
8.5.3-1 lentelė. Motinystės/tėvystės pašalpos reformos 1991-2012 m.
įsigaliojimo
pradžia
1991 01 01

199501 Ot

Mokėjimo trukmė ir pašalpos dydis
iki vaikui sueis 1,5 m. -1 MGL*
iki vaikui sueis 3 m. - 0,5 MGL
&i vaikui sueis 1 m. - 60 proc. gavėjo algos

H vaitui sueis 1 m. - 70 pioc. gavėjo algos
Įvestos pašalpos „lubos" (maksimalus dydis) - 5 viduti
nių mėnesio draudžiamųjų pajamų suma

200607 01
20070101

Hct vaitui suefs 1 m. - 85 proc gavėjo algos

200707 01

iki vaikui sueis 0,5 m. -100 proc.
iki vaikui sueis 1 m. - 85 proc. gavėjo algos
flci vaikui sueisi m. -100 proc.
iki vaikui sueis 2 m. - 85 proc. gavėjo algos
iki vaikui sueis 1 m. - 90 proc.
iki vaikui sueis 2 m. - 75 proc. gavėjo algos

20060101

1994 m. MGL sudarė apie 15 proc. šalies vidutinio
atlyginimo
įvestos pašalpos .grindys" {minimalus dydis)
vidutinių mėnesio draudžiamųjų pajamų 3,5 dydžio
sumos

2001 01 01

20040101

Pastabos

arba tik iki vaikui sueis 1 m. -100 proc.,
arba iki vaikui sueis 1 m. - 70 proc.
iki vaikui sueis 2 m. - 40 proc. gavėjo algos

Gimus dvynukams, trynukams irt t pašalpa didinama
kartais

Pašalpa didinama dvynukams, trynukams ir 11, tt ne
daugiau kaip iki 100 proc. algos.
Sumažintas maksimalus pašalpos dydis - 4 vidutinių
mėnesio draudžiamųjų pajamų suma
Sumažintas maksimalus pašalpos dydis - 3.2 vidutinių
mėnesio draudžiamųjų pajamų suma

*MGL - minimalus gyvenimo lygis, kurio dydį tvirtino Vyriausybė.
Šaltinis: pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus sudaryta autorių.
Analizuojamu laikotarpiu kelis kartus keistas ir maksimalus kompensuojamojo už

darbio, iš kurio skaičiuojamos ligos ir motinystės bei motinystės/tėvystės pašalpos, dydis.
Nuo 2001 m. sausio 1 d., skaičiuojant pašalpas, gavėjo vidutinis mėnesio kompensuojama

sis uždarbis negali viršyti paskutiniųjų Vyriausybės patvirtintų vidutinių mėnesio drau
džiamųjų pajamų 3,5 dydžio sumos (Žin., 2000, Nr. 111-3574^. Nuo 2006 m. liepos 1 d.
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kompensuojamojo uždarbio maksimali riba padidinta iki 5 einamųjų metų draudžiamųjų
pajamų sumos dydžio (Žin., 2006, Nr. 72-2676]. Nuo 2011 m. liepos 1 d. naujai skiriamoms
motinystės/tėvystės pašalpoms apskaičiuoti taikomas maksimalus kompensuojamasis

uždarbis negali viršyti teisės į atitinkamą pašalpą atsiradimo mėnesį galiojusių Vyriau
sybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų 4 dydžių sumos (Žin., 2010, Nr.
86-4533]. Nuo 2012 m. sausio 1 d. maksimalus kompensuojamasis uždarbis negali viršyti

einamųjų metų draudžiamųjų pajamų 3,2 dydžio sumos (Žin., 2011, Nr. 160-7569].
8.5.3-2 lentelė. Motinystės/tėvystės vidutinė mėnesio pašalpa (Lt)'
Motinystes išmokos nominalus

Metai
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1997
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1999

2000
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2003
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'Motinyst ės/tėvystės vidutine pašalpa iki 1 m. gaunantiems viso dydžio pašalpą. SoDros statistikos duomenys.
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8.5.3-2 pav. Motinystės/tėvystės vidutinės mėnesio pašalpos iki 1 m. gaunantiems viso
dydžio pašalpą ir BVP vienam gyventojui santykio kitimas 1994-2010 m. (proc).
Šaltinis: Statistikos departamento Rodiklių duomenų bazė ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 19942010 m. leidiniai „ Valstybinis socialinis draudimas: statistiniai duomenys".

Motinystės/tėvystės pašalpos keitimo istorija rodo, kad ji nuolat buvo didinama
per 20 m. laikotarpį ir tik po pastarosios ekonominės krizės 2010 m. ir 2011 m. šiek
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tiek sumažinta. Pradiniame etape (iki 1995 m.) nedidelė pašalpa buvo mokama iki
vaikui sueis treji metai, vėliau (iki 2007 m. vidurio) mokėjimo laikas buvo tik vieneri
metai, bet esant ekonominiam pakilimui pašalpa buvo ne tik padidinta, bet ir iki 2 m.
ištęstas jos mokėjimo laikas.
VSDF duomenimis, 2008-2010 m. keitėsi ir motinystės/tėvystės vidutinės mėne

sio pašalpos iki 1 m. turintiems draudžiamųjų pajamų dydis - sumažėjo nuo 3423 Lt iki
2897,5 Lt. Šiuo laikotarpiu motinystės/tėvystės vidutinės mėnesio pašalpos nuo 1 m. iki
2 m. gaunantiems viso dydžio pašalpą dydis padidėjo nuo 1358,6 Lt iki 1961,8 Lt, o tu
rintiems draudžiamųjų pajamų pašalpos nuo 1 m. iki 2 m. dydis padidėjo nuo 1999,0 Lt
iki 2212,8 Lt. Tiesa, 2010 m., palyginti su 2009 m., motinystės/tėvystės vidutinė pašalpa
nuo 1 m. iki 2 m. turintiems draudžiamųjų pajamų buvo mažesnė beveik 240 Lt.

Apžvelgtų teisinių pokyčių finansinė pasekmė - išlaidų pašalpai spartus augimas pra
diniu ir pastaruoju laikotarpiu. 8.5.3-2 pav. pateikti duomenys apie motinystės/tėvystės

vidutinės mėnesio pašalpos iki 1 m. gaunantiems viso dydžio pašalpą ir BVP vienam gy
ventojui santykio kitimą 1994-2010 m. Nuo 1994 m. iki 2000 m. motinystės/tėvystės pa
šalpos ir BVP vienam gyventojui santykis padidėjo 2,8 procentiniais punktais, nuo 2000 m.
iki 2006 m. - sumažėjo 0,5 procentinio punkto (dėl gimstamumo mažėjimo), o vėliau iki

2009 m. labai padidėjo (net 6,1 procentiniu punktu). Nuo 2010 m. išlaidos pašalpoms ėmė
mažėti dėl jau minėtų įvestų apribojimų reaguojant į finansines krizės pasekmes.

8.5.4. Socialinių ir ekonominių grupių sąveika
motinystės socialinio draudimo sistemoje
8.S.4-1 lentelė. Motinystės išmokos gavusiųjų skaičius 1994-2010 m.
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Šakinis: SoDros duomenys apie 600 apdraustųjų.
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Motinystės išmokų analizės detalizavimui šiame skyriuje taip pat naudojami Lie
tuvos socialinių tyrimų centro Socialinės gerovės instituto iš Valstybinio socialinio

draudimo fondo valdybos įsigyti nuasmeninti 600 apdraustųjų socialiniu draudimu
duomenys, kurie pristatyti ankstesniame skyriuje apie ligos draudimo išmokas.

Motinystės išmokų gavėjų skaičius telkiasi tyrimo laikotarpio pradžioje, t. y. kai vidu
tinis tiriamųjų amžius buvo 35-40 m., o jam didėjant išmokų gavėjų beveik nebelieka. Tai
lėmė tiriamųjų atrankos kriterijus (tie patys asmenys turėjo būti apdrausti ir 1994 m., ir
2011 m.). Vadinasi, vėlesnio laikotarpio jauni asmenys (pvz., 20-25 m. amžiaus asmenys,
apie 2000 m. gavę išmokas, į atranką nepateko, nes 1994 m. jie dar nedalyvavo darbo rin
koje ir nebuvo apdrausti). Tačiau ši atranka kartu akivaizdžiai demonstruoja skirtingo am
žiaus asmenų solidarumą motinystės draudimo sistemoje. Jeigu ligos draudimo sistemoje
jaunesni asmenys savo įmokomis finansuoja vyresnio amžiaus apdraustųjų ligos išmokas,
tai motinystės atveju atvirkščiai - gana riboto amžiaus grupės asmenų motinystės išmo
kas finansuoja visą darbingą laikotarpį įmokas mokantys socialinio draudimo dalyviai.

Akivaizdus solidarumas ir lyties požiūriu. Nors motinystės išmoką galima traktuoti kaip
išmoką šeimai, susilaukusiai ir globojančiai kūdikį, tačiau šios išmokos skyrimas yra indi
vidualizuotas. Ir kadangi visuomenėje dominuoja tendencija, jog vaiko priežiūros atosto
gomis naudojasi moterys, šios išmokos išmokamos taip pat joms.
Apdraustieji motinystės socialiniu draudimu moka įmokas ir gauna išmokas pro
centais nuo algos (įmokų atveju tuo metu gaunamos algos, išmoku - ankstesnio (iki

socialinės rizikos atsiradimo) laikotarpio). Didėjant apdraustųjų amžiui, jų mokamų
įmokų nuo atlyginimo dalis savaime nekinta, nebent valstybė pakeičia įmokų tarifą.
Tuo tarpu išmokos priklauso ne tik nuo socialinio draudimo reformų, bet ir nuo rizikų
paplitimo, t. y. nuo gimstamumo ir sergamumo pokyčių. Motinystės socialinio draudi
mo išmokos paprastai mokamos jauniems apdraustiesiems (kaip matėme, daugiausia

išmokų buvo išmokėta tiriamojo laikotarpio pradžioje). Vėliau gimdymo atvejų, o tuo
pačiu ir vidutiniškai vienam apdraustajam išmokamų išmokų vidutinė suma vis mažė
ja, nes apdraustieji tampa vis vyresni.
Dėl skirtingų veiksnių, turinčių įtakos motinystės įmokoms ir išmokoms, jų san
tykis tiriamuoju laikotarpiu kito, t. y. vidutinės metinės tiriamųjų įmokos pradžioje
viršijo išmokas kelis, o laikotarpio pabaigoje - keliasdešimt kartų (žr. 8.5.4-1 pav.).

Įmokos ir išmokos santykis laikinai buvo padidėjęs 2000-2001 m. Tai vadinamo
sios Rusijos krizės įtakos Lietuvos ekonomikai metai. Suprantama, kad įmokos tuo

metu nedidėjo, tačiau išmokos galėjo sumažėti dėl kiek sumažėjusio gimstamumo ir
pablogėjusios padėties darbo rinkoje. Didesnė dalis vaikų susilaukusių asmenų nega
lėjo tenkinti darbo (draudimo) stažo reikalavimų, nes neturėjo darbo.

Tiriamojo laikotarpio pabaigoje įmokų ir išmokų santykis labai išaugo, nes net
jauniausi tiriamieji, kurie 1995 m. vos tik pradėjo profesinę karjerą ir buvo apdrausti,
po penkiolikos metų - 2010 m. jau beveik nebeturėjo mažamečių vaikų, kurių priežiū
ros atostogų metu mokamos motinystės/tėvystės išmokos.
Dėl tos pačios priežasties - apdraustųjų kartos amžiaus augimo - visą tyrimo laiko
tarpį tos kartos įmokos viršijo išmokas, nes ši karta savo įmokomis bėgant metams vis
didesniu mastu finansuoja nebe savo, o jaunesnės kartos asmenų gaunamas išmokas.
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-— Vidutinė motinystės išmoka^^- Vidutinė motinystės įmoka
8.5.4-1 pav. Motinystės draudimo įmokų ir išmokų pokyčiai (Lt vidutiniškai vienam
apdraustajam, eliminavus kainų ir BVP augimo įtakų).
Šaltinis: SoDros duomenys apie 600 apdraustųjų.

Motinystės bei ligos įmokų ir išmokų santykio dinamika labai aiškiai rodo skirtin
gų kartų sąveiką socialinio draudimo sistemoje. Jaunesni apdraustieji savo įmokomis
finansuoja vyresnei kartai mokamas ligos išmokas, o pastarieji, savo ruožtu, finansuo
ja jaunesnei kartai mokamas motinystės išmokas.
Šio ryšio tarp kartų finansinės išraiškos mastus svarbu akcentuoti, nes jie nėra
akivaizdūs. Dauguma 1 ar 2 vaikus turinčių socialinio draudimo dalyvių naudą gauna
tik 2-4 metus, o įmokomis šią draudimo sistemą finansuoja visą profesinę karjerą, t.

y. apie 40 m. Didžiąją to laikotarpio dalį įmokų mokėjimas nebepriimamas kaip drau
dimas, nes nebėra įvykio tikimybės, t. y. planuotas vaikų skaičius jau susilauktas ir
įmokos mokėjimas tampa mokesčiu valstybei, kai nebesitikima šiuo draudimu pasi

naudoti. Todėl tikslinga mažinti dosnias motinystės draudimo išmokas ir plėsti būtiną
šeimoms socialinę paramą (plačiau apie tai 11 skyriuje).
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9 skyrius.

Nelaimingų atsitikimų darbe ir
profesinių ligų draudimo sistema

9.1. Pagrindiniai apsaugos nuo sužalojimo darbe principai
Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo sistema (anglų
k. vadinama keliais pavadinimais: work injury, occupational accidents, accidents at work]
dažnai minima kaip seniausioji socialinio draudimo šaka (Pieters, 1998; Fultz, Pieris

(1998), atsiradusi kaip industrializacijos pasekmė. Apžvelgdamas socialinės apsaugos
sistemų evoliuciją industrinėse šalyse D. Ghai (2002) primena, kad pirmieji socialinės
gerovės šaltiniai buvo šeima, bažnyčia ir vietinės bendruomenės, kurios apsiribojo naš

laičių, našlių ir neįgaliųjų rėmimu. Britanijos skurstančiųjų Įstatymas {The British Poor
Law) įtvirtino tai kaip socialinę apsaugą. Nuo XIV a. šis įstatymas buvo daug kartų keis

tas, kol 1834 m. pasiekė savo kulminaciją ir buvo įvykdyta skurstančiųjų įstatymo refor
ma (angį. Reform ofthe Poor Laws (Quigley, 1999). Po šios reformos skurstantieji buvo
remiami privalomai apmokestintų nuosavybės turėtojų lėšomis. Iš galinčių dirbti ne-

pasiturinčiųjų buvo reikalaujama dirbti, tačiau piniginio užmokesčio jie negaudavo, tik
maisto ir būstą, ir buvo žiūrima į juos kaip į raupsuotuosius. Negavusieji paramos buvo
talpinami į darbo namus, kur turėjo dirbti už savo pagrindinių poreikių patenkinimą.
XVIII-XIX a. industrializacija atnešė naujų rizikų ir nesaugumo daugeliui dirban

čiųjų. Prasidėjo migracija iš kaimų į miestus ir darbo paieškos fabrikuose. Tokiu būdu
sumažėjo galimybės tradiciškai išplėstinei šeimai teikti paramą, dėl nelaimingų atsi
tikimų darbe, ligos ir nedarbo atsirado poreikis prašyti visuomenės pagalbos. Buvo
sujungtos individualios rizikos ir pradėtos mokėti išmokos iš reguliariai mokamų įmo
kų. Pirmoji draudimo rūšis daugelyje šalių kaip tik ir buvo draudimas nuo nelaimingų
atsitikimų darbe.

Galima argumentuotai palyginti socialinio draudimo nuo nelaimingų atsitikimų
darbe ir profesinių ligų sistemos privalumus su kitomis apsaugos nuo sužalojimo for
momis. Ankstyvosiose industrinėse visuomenėse rizikingus ar potencialiai rizikingus

darbus dirbantieji gaudavo didesnius darbo užmokesčius nei dirbantieji mažiau ri
zikingus darbus. Dideli atlyginimai kaip išankstinė kompensacija darbuotojui už jo
patiriamą riziką buvo pačios rinkos sprendimas - rizikingų darbų kaina didesnė. Ta
čiau didesni atlyginimai tekdavo ir tiems, kurie nesusižalodavo, o susižalojusieji, net
ir uždirbdami didesnes algas, retai sugebėdavo savarankiškai sukaupti pakankamai
santaupų nelaimės atvejui.

Vėliau apsauga nuo nelaimingų atsitikimų darbe buvo įteisinta įstatymais kaip
darbdavio civilinė atsakomybė. Remiantis ja, dažniausiai darbdaviai tiesiogiai finan
savo savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių susirgimų pasekmių
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kaštus. Iš įmonių buvo reikalaujama mokėti kompensacijas darbuotojams, darbe paty

rusiems nelaimingą atsitikimą. Darbuotojui tekdavo pateikti civilinį ieškinį ir per teis
mą išsiieškoti žalos atlyginimą iš darbdavio. Tačiau darbuotojui nėra lengva bylinė
tis su finansiškai stipresniu ir labiau teisiškai išprususiu darbdaviu. Be to, jei įmonės
turėdavo finansinių sunkumų ar grėsdavo likvidacija, darbuotojai netekdavo pajamų
kompensacijos, nes nelikdavo turto, kuriuo galima būtų padengti darbuotojo patirtą

žalą. Didelių avarijų atvejais, kai sužalojama daug įmonės darbuotojų, įmonės dažnai
bankrutuodavo, taip ir negalėdamos mokėti kompensacijų dirbantiesiems.

Kaip jau buvo minėta, pagrindinis nelaimingų atsitikimų išmokų schemos tikslas
yra užtikrinti dirbantiesiems tam tikrą pajamų lygį negalios ar negalėjimo dirbti dėl
nelaimingo atsitikimo ar profesinės ligos atveju [Employment injury benefits, 2010].
Todėl buvo įvestos nelaimingų atsitikimų socialinio draudimo schemos, kurios šiandien

egzistuoja beveik kiekvienoje pasaulio šalyje. Nors atskirose šalyse jų modeliai yra la
bai skirtingi, tačiau bendras principas yra tas, kad kompensacijos yra grįstos socialinio
draudimo principais, sujungiant darbdavių įmokas į bendrą fondą. Draudimo sistemos

finansinį stabilumą užtikrina didelis apdraustųjų ir įmokų mokėtojų skaičius.
Šiandien paprastai skiriami trys pagrindiniai darbuotojų socialinės apsaugos nuo
nelaimingų atsitikimų darbe tipai:
1.valstybinės socialinio draudimo nelaimingų atsitikimų darbe išmokų sche
mos, kurias valdo valstybė;
2.privataus dalyvavimo schemos (privačios-valstybinės partnerystės schemos

PPP] - kai valstybė įstatymais įtvirtina darbuotojų teises ir pareigas darbda
viams, kurie perka draudimą savo darbuotojams iš privačių bendrovių;
3.darbdavio civiline atsakomybe grįstos schemos, kuriose darbdaviai užtikri
na kompensacijas nelaimingų atsitikimų darbe atvejais tiesiogiai nukentėju
siems darbuotojams ar jų šeimų nariams (Employment injury benefits, 2010).
Socialinis draudimas reiškia, kad sukuriamas nacionalinis nelaimingų atsitiki
mų darbe fondas. Jis tarnauja kaip rizikų sujungimo mechanizmas ir remiasi socia

linio solidarumo principu. Iš darbdavių reikalaujama, kad jie mokėtų įmokas už savo
darbuotojus, o valstybė įvykus nelaimei moka išmokas. Tokiu atveju valstybei tenka

administratoriaus, įmokų surinkėjo, teisės į išmoką nustatytojo, išmokėtojo bei sis
temos finansinį tvarumą palaikytojo vaidmuo. Bet kurios sistemos (individualios ar

socialinės) darbdavio įmokos gali priklausyti nuo nelaimingų atsitikimų patirties
įvertinimo(angl. expiehence rating) arba nustatomos skirtingos, priklausomai nuo ga
mybos šakos, įvertinus jų rizikingumą.
Išsivysčiusiose šalyse valstybinės socialinio draudimo nelaimingų atsitikimų dar
be schemos yra labiausiai paplitusios. Šiose schemose valstybė ar jos pavesta įstaiga
yra atsakinga tiek už įmokų surinkimą, tiek už kompensacijų mokėjimą. Administravi

mo institucijos yra atsakingos už periodinį aktuarinį įkainojimą, užtikrinantį ilgalaikį
schemos finansinį tvarumą. Ši aktuarinė analizė paprastai peržiūri įvairius finansi
nius aspektus ir apskaičiuoja finansinį tvarumą užtikrinantį įmokų tarifo dydį. Tarifai
paprastai yra nustatomi pagrindinėms profesinėms grupėms, aukštesni yra didesnės
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rizikos profesijoms, tokioms, kaip ugniagesiai ar kalnakasiai ir pan. Tiksli nelaimingų
atsitikimų darbe statistika yra vienas iš svarbiausių šios aktuarinės analizės veiksnių.

Šiuo metu populiarėja privataus dalyvavimo schemos (privačios-valstybinės part
nerystės (PPP) schemos). Nors jose daug atsakomybės deleguota privačioms kompani

joms, valstybė išlieka atsakingiausia už tvarkos reguliavimą ir šių kompanijų priežiūrą:
•licencijuoja draudimo kompanijas, turinčias teisę drausti nuo nelaimingų atsi

tikimų darbe;
•kontroliuoja šių kompanijų finansus (finansinę apskaitą, minimalius rezervus,

investicijų tipus ir pan.);
•nustato įmokų tarifus.
•Dažniausiai valstybė užtikrina licencijavimo tvarką ir finansinę kontrolę, ta
čiau atskirose šalyse valstybės dalyvavimo laipsnis yra labai skirtingas. Kai ku
riais atvejais tarifai yra nustatomi tik vyriausybės, o kai kuriais atvejais tarifai
yra nustatomi tik privataus draudėjo. Net ir privatizuotose schemose vyriausy
bė vis tiek vaidina svarbų vaidmenį:

•užtikrindama valstybinį draudimą profesinių ligų atvejais;
•reguliuodama išmokų lygį pagal infliaciją;
•drausdama valstybės tarnautojus, policininkus ir kariškius;

•sujungdama rizikas, siekiant išspręsti įmonių bankroto didelės rizikos profe
sijoms pasekmes.
Darbdavio atsakomybės schemos, kaip minėta, buvo pačios pirmosios ir buvo tai
komos prieš susikuriant valstybinėms socialinio draudimo schemoms. Pagal jas darb

davys tiesiogiai moka kompensaciją nelaimingą atsitikimą darbe patyrusiems dirban
tiesiems. Kompensacijos dydis yra ribotas ir priklauso nuo darbdavio finansinių gali
mybių. Taip pat šiuo atveju labai sudėtinga aprėpti rizikas, susijusias su ilgalaikėmis
kompensacijomis (pvz., profesinės ligos). Todėl kartu turi veikti socialinės apsaugos

schemos (Employment injury benefits, 2010).
Pagrindinius nelaimingų atsitikimų draudimo sistemos bruožus apibūdino D. Pieters (1998). Esant valstybinei socialinio draudimo schemai, valstybė ar jos pavesta
įstaiga yra atsakinga už šių elementų apibrėžimą, o privataus dalyvavimo schemose

tiek vyriausybė, tiek privataus draudimo teikėjai dalijasi atsakomybe. Tačiau jei pri
vati kompanija yra atsakinga už kai kurių elementų apibrėžimą, sprendimų priėmimo
procesą bei jų vykdymą prižiūri vyriausybė. Atsakomybė už nelaimingų atsitikimų
darbe schemų valdymą priklauso nuo daugelio dalykų:
1.kokios rizikos yra draudžiamos - įtraukiami/neįtraukiami nelaimingi atsiti

kimai kelyje į/iš darbo ir profesinės ligos ir 1.1;
2.kas draudžiama draudimu - tradiciškai tik samdomą darbą dirbantieji ar pla
tesnis darbuotojų sluoksnis - savarankiškai dirbantieji, studentai, negimę kū
dikiai, kuriems buvo padaryta žala nėštumo metu, namų šeimininkės ir 1.1.;
3.kokio tipo kompensacija bus teikiama - išmokos grynaisiais ar natūra (tei

kiant gydymo, reabilitacijos ir kt. paslaugas);
4.kaip kompensacija bus mokama - periodiškai, vienkartine išmoka ar de
rinant abi.
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Paprastai nelaimingų atsitikimų darbe draudimo schemos yra finansuojamos iš

darbdavių įmokų, daugelyje industrinių šalių jos yra privalomos. Kai kuriose šalyse
savarankiškai dirbantys asmenys taip pat gali dalyvauti nelaimingų atsitikimų darbe
draudimo schemose, jei patys savarankiškai moka įmokas. Įmokų dydis įvairiose ša
lyse yra labai skirtingas, paprastai nuo 0,5 proc. iki 4 proc. darbdavio mokamo darbo
užmokesčio. Atskirai gamybos šakai ar profesinėms grupėms yra nustatomas skirtin

gas įmokų tarifas. Nelaimingų atsitikimų darbe draudimas siūlo ne tik dirbančiųjų,
bet ir jų šeimų narių apsaugą, kadangi gali netekti darbingumo šeimos maitintojas.
Nelaimingų atsitikimų darbe draudimo schemos apima ir sveikatos priežiūros bei rea

bilitacijos išlaidų padengimą (Employment injury benefits, 2010).
Darbo ir nelaimingo atsitikimo ryšys įvairiose šalyse traktuojamas skirtingai. Kai
kur pakanka, kad nelaimingas atsitikimas įvyktų darbo metu, o kitur nelaimingu atsitiki

mu laikoma tik konkrečioje darbo sutartyje numatytos užduoties vykdymo metu įvykusi
nelaimė, teigia D. Pieters (1998). Šio autoriaus nuomone, nelaimingų atsitikimų darbe
draudimas gali būti įtrauktas į kitas schemas, apimančias socialines išmokas nedarbin
gumo, maitintojo netekimo atvejais ir/arba padengiant medicinos priežiūros išlaidas.

Taigi, nukentėjusieji nuo gamybinių traumų gali turėti teisę į didesnes išmokas, kurios
ne tik kompensuotų prarastą uždarbį, bet atlygintų ir už sveikatos sužalojimą.

Kadangi darbuotojo sveikata gali būti pažeista ne tik staigaus nelaimingo įvykio
metu, bet paveikta ir ilgai dirbant kenksmingomis sąlygomis, pagal D. Pieters (1998)
galimi du profesinių susirgimų nustatymo būdai: apibrėžiant, kas yra profesinė liga ar
išvardijant ligas specialiame sąraše. Profesinėmis ligomis sergantiems asmenims ga

lima suteikti teisę gauti didesnes pinigines išmokas, kompensuojančias ne tik pajamų
nuostolius, bet ir tiesioginę žalą sveikatai. Nukentėjusiems nuo profesinių susirgimų
dažniausiai suteikiama nemokama medicinos priežiūra.
Pagal D. Pieters (1998) socialinio draudimo schemos, susijusios su gamybinėmis
traumomis ir profesiniais susirgimais, skirtingai nei kitos socialinės apsaugos sche
mos labiau draudžia ne darbuotojus, o darbdavius, nes jiems iš įmonės lėšų nebereikia

kompensuoti susižalojusių darbe darbuotojų gydymo išlaidų ir prarastų pajamų. E.
Fultz, B. Pieris (1998) teigė, kad būdama viena iš seniausių socialinės apsaugos drau

dimo formų nelaimingų atsitikimų darbe kompensacijų schema gali teikti profesinę
reabilitaciją, medicininį transportą ar padengti sveikatos priežiūros kaštus.

Skirtingai nei kitų draudimo formų atvejais (senatvės pensijų ar nedarbo) ap
draustojo stažas įgyjamas tik įsidarbinus arba po minimalaus laukimo laikotarpio.
Teisė įgyjama vadovaujantis nekaltumo principu. Dirbantiesiems tai reiškia, kad iš
mokos yra mokamos nepaisant, ar dirbantysis susižalojo dėl savo neatsargumo, ar dėl
gamybinės avarijos.

Šiais laikais vis labiau nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų draudimo sche
mos į savo veiklą kaip privalomą dalį įtraukia šių rizikų prevenciją. Geroji praktika rodo,
kad ši veikla gali turėti labai svarbią įtaką prevencijai. Kai kuriose šalyse socialinio draudi
mo sistemų kompetencija, vaidmuo ir atsakomybė nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų
prevencijoje jau yra įteisinta įstatymais (The employment injury schemes..., 2012).
Prevencija sumažina nelaimingų įvykių kaštus dėl, pvz., asmens gyvenimo koky-
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bės pablogėjimo ar gydymo bei reabilitacijos išlaidų. Vyriausybės reguliavimas šioje
srityje turi svarią įtaką ir tai yra pirmoji valstybės intervencija į darbo sritj. Ši inter
vencija pagrįsta pripažinimu, kad privati rinka gali generuoti socialiai nepriimtinus

nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų ir mirčių lygius.
Nepaisant nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų draudimo schemos tipo,
prevencija ir apsauga yra du svarbiausi veiksniai prieš nelaimingus atsitikimus ir profe
sines ligas (Employment injury benefits, 2010}. Be prevencijos, draudimo sistemos pa
tirtų finansinio netvarumo grėsmių. Profesinių ligų, kaip ir nelaimingų atsitikimų darbe
prevencija yra svarbus draudimo finansinio tvarumo veiksnys. Profesinių ligų preven

cijai turėtų būti skiriamas net didesnis dėmesys, nei dėl nelaimingų atsitikimų darbe
prarastų pajamų kompensavimui (Occupational accidents in OECD countries, 2011).
Iš kitos pusės, be pajamų apsaugos priemonių per nelaimingų atsitikimų darbe
draudimą nėra kitų socialinio saugumo priemonių nelaimingų atsitikimų darbe metu
nukentėjusiesiems ir jų šeimų nariams. Todėl prevencija ir pajamų apsauga yra du pa
grindiniai funkcionuojančio draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe elementai. La
bai svarbu užtikrinti saugias ir sveikas darbo sąlygas, nerizikingas ir apsaugotas nuo
nelaimingų atsitikimų darbe. Prevencija yra laikoma pigiausia, didinančia našumą ir dir
bančiųjų motyvaciją. Tačiau įvykus nelaimingam atsitikimui darbe ar susirgus profesine
liga, dirbančiajam reikia sveikatos priežiūros paslaugų ir apsaugos nuo finansinių nuos

tolių. Jei ši apsauga būtų patikėta tik darbdaviui, tai dirbantysis gali jos negauti darbda
vio bankroto atveju. Todėl prevencijos ir socialinio draudimo nuo nelaimingų atsitikimų

darbe derinys yra labiausiai pasiteisinęs daugelyje išsivysčiusių šalių.
Daug tyrimų parodė didelius nelaimingų atsitikimų darbe ekonominius kaštus.

Skiriami tiesioginiai kaštai [materialiniai nuostoliai, draudimo įmokos bei nukentė
jusiųjų sveikatos priežiūros išlaidos) bei netiesioginiai kaštai (viršvalandinis darbas
dėl įvykių, kompanijos prestižo sumažėjimas ir sugadinti gamybiniai santykiai). Kai
kurie autoriai vertina netiesioginius, o kiti tiesioginius kaštus (Occupational accidents

in OECD countries, 2011). Visus kaštus sudaro trys pagrindinės kaštų rūšys: išlaidų
pasekmės po nelaimingo atsitikimo (materialiniai nuostoliai), gamybos nuostoliai

ir administraciniai kaštai. Nelaimingų atsitikimų kaštai turi būti atskiriami nuo ne
laimingų atsitikimų prevencijos kaštų. Pastarieji apima personalo administravimą ir
paskatas laikytis įstatymų, išlaidas saugiems įrengimams bei saugius darbo metodus.
Nelaimingų atsitikimų kaštus ekonomikai tyrinėjo V. Sousa Santana, J. B. AraūjoFilho, P. R. Albuquerque-Oliveira, A. Barbosa-Branco (2006). Jie teigė, kad nelaimingų
atsitikimų darbe galima ir reikia išvengti, nes jie labai kenkia našumui ir ekonomikai.
Autorių nuomone, nelaimingi atsitikimai yra nerūpestingumo ir socialinio neteisingu
mo rezultatas.

Tačiau nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų kaštai retai yra apskaičiuo
jami. V. Sousa Santana ir kt. (2006) tyrime siekė įvertinti nelaimingų atsitikimų ir pro

fesinių ligų kaštus, tarp jų su sveikata susijusių išmokų ir praleistų darbo dienų skaičių
dėl šių įvykių, tokiu būdu vertindami darbo našumo praradimus. Jų tyrimų rezultatai
parodė, kad nelaimingi atsitikimai darbe, išreikšti darbo dienomis, ypač visiškos nega
lios atveju turi neigiamą reikšmę darbo našumui ir ekonomikai.
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9.1-1 lentelė.TDO konvencijos, apibrėžiančios apsaugą nelaimingų atsitikimų darbe
atvejais
^™„d„,.;;^ Ur ^4Kompensacijos žemės Okio darbininkams, 1921 (angį. Workmen's Compensatbn m Agrfcu/fure, 1921 (R$Konvenoja Nr.izvjs&jby Convention Na 121)
Knnu^nriia Mr 17Kompensacijos darbininkams įvykių atveju, 1925 (angį. VVorkmen's Compensation for Accidents,
Konvencija nm /ig25 (Revised by Convention Wq 121)
•r*.
. u iaKompensa^ijos dan^ninkamspiofest^^ųfigųatveju, 1925 {angį. Workmn'$Comper>$atiQnforOccup9tiononvf ncija nr.is„j^™^. ^Q5c]
Konvencija Nr.19

Vienodas nacionalinių ir iš užsienio atvykusių dirbančiųjų traktavimas nelaimingų atsitikimų darbe atvejais,1925 (angį. Equality ofTreatment for National and Foreign Workers as regards V^orkmen's Compen
sation for Accidents, 1925)

Kn^mn^i^ iir ai
lumvwc^a mM

Kompensacijos dirbantiesiems profesinių ligų atvejais,1934 (anoj. ^tvfonen's Comp&tsation for Occupanonai Diseases, 1934^RevisedbyConventionNo. 121)

Konvencija Nr.102 Minimalūs socialinės apsaugos standartai, 1952 (angį. Minimum Standards of Sočiai Security, 1952)
Konvencija Nr.121 ismc4ios nelaimingų atsitikimų darbe atveju, 1964(angl.Ben^fe^^Caseo/Empto)men(/r^ f964^
Šaltinis: Fultz E., Pieris B. (1998). Employment Injury Schemes in Southern Africa: An Overview and Proposals
for Future Directions. ILO/SAMAT Policy Paper No. 7. International Labour Organization, Harare, Zimbabwe,
Southern Africa Multidisciplinary Advisory Team (ILO/SAMAT).

Suomijos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų draudimo sistemos analizę
atliko H. Niemela, K. Salminen (2006). Autorių teigimu, privalomas nelaimingų atsitiki

mų draudimas Suomijoje draudžia visus dirbančiuosius ir savarankiškai dirbančius ūki
ninkus. Industrinis nelaimingų atsitikimų darbe draudimas taip pat apima nelaimingus

atsitikimus, kurie įvyksta kelyje į/iš darbo. Darbdaviai moka draudimo įmokas šiai drau
dimo rūšiai. Savarankiškai dirbantys ūkininkai turi nelaimingų atsitikimų darbe kom
pensavimo sistemą, įtvirtintą specialiu įstatymu, pagal kurį kompensuojama už įvykius

žemės ūkyje ar dėl šiai sferai priklausančių aplinkybių bei profesinių ligų atvejais. Įmo
kas moka tiek valstybė, tiek savarankiškai dirbantys ūkininkai. Nelaimingą atsitikimą
darbe patyręs arba susirgęs profesine liga dirbantysis gauna kompensaciją už sveika
tos priežiūrą, darbo užmokesčio netekimą ir bet kokias išlaidas, susijusias su tolimesne

negalia bei reabilitacija. Kompensacija yra apskaičiuojama pagal Nelaimingų atsitikimų
darbe įstatymą ir yra apmokestinama. Kitos socialinio draudimo išmokos yra mokamos

tuo atveju, jei jos viršija nelaimingų atsitikimų darbe išmoką. Jei darbe ištiko mirtis, mo
kamos našlių išmokos bei laidotuvių išlaidos. Visa industrinių nelaimingų atsitikimų
darbe pensija sudaro 85 proc. asmens metinio darbo užmokesčio. Ši pensija gali būti

mokama kaip dalinė, jei patyręs įvykį dirbantysis turi negalią, tačiau ribotai gali dirbti.
Kai šios pensijos gavėjas sulaukia 65 m. amžiaus, visa industrinė nelaimingų atsitikimų
darbe pensija sumažėja iki 70 proc. metinio darbo užmokesčio. Privalomas nelaimingų
atsitikimų darbe draudimas Suomijoje yra administruojamas privačių kompanijų, skir
tingai nei Lietuvoje, kur administruoja socialinio draudimo sistemos.
Nelaimingų atsitikimų darbe draudimą gana griežtai reglamentuoja Tarptautinės
darbo organizacijos (TDO) konvencijos. Pasak E. Fultz, B. Pieris (1996), TDO konvencijos
nustato minimalius socialinės apsaugos standartus, reikalauja užtikrinti atitinkamą finan
savimo lygį, išmokų struktūrą, nelaimingų atsitikimų darbe schemų administravimą.
Konvencija Nr. 102 aprėpia visas socialinės apsaugos rūšis, ne tik nelaimingų at
sitikimų darbe išmokas. Tuo tarpu Konvencija Nr. 121 labiau detalizuoja principus,
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kuriais remiantis yra įvertinami nuostoliai dėl nelaimingų atsitikimų darbe, [oje tei
giama, kad darbdaviai turi prisiimti nelaimingų atsitikimų darbe kaštus. Nelaimingų

atsitikimų darbe draudimas yra viena iš esminių darbo teisių ir draudžia dirbančiuo
sius nuo negalios ar laikino negalėjimo dirbti dėl nelaimingų atsitikimų darbe.
Konvencijoje Nr. 121 nustatomi principai:
Teisė į kompensaciją: visiems dirbantiesiems nuo pirmos jų darbo dienos. Schema

ir teisė į nelaimingų atsitikimų darbe kompensaciją apima visus darbo laikotarpius
nepriklausomai nuo užimtumo trukmės, draudimo trukmės ar įmokų mokėjimo;

Kompensacijos mokėjimo pobūdis: periodinė kompensacija mokama dėl negalėji
mo dirbti (ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe) ir mirties atveju. Periodinis mokė
jimas užtikrinamas maitintojo netekimo mirties atveju arba netekus galimybių dirbti
dėl negalios atveju. Vienkartinės išmokos gali būti mokamos tik jei:
•dalinai sumažėjusios galimybės dirbti nėra esminės;
•jei vienkartinė išmoka yra priimtina nelaimingą atsitikimą patyrusiam asme
niui (išskirtinais atvejais, esant susitarimui su nelaimingą atsitikimą patyrusiu
asmeniu);

•jei šalis stokoja administracinių galimybių vykdyti periodinį mokėjimą.
Periodinio mokėjimo lankstumas: sumos ir mokėjimo sąlygos gali būti keičiamos.
Papildomi periodiniai mokėjimai yra užtikrinami, jei neįgaliam asmeniui reikia
nuolatinės pagalbos ar kito asmens priežiūros. Periodinio mokėjimo sąlygos gali būti
peržiūrimos, suspenduojamos ar nutraukiamos priklausomai nuo pasikeitusio dar

bingumo galimybių ar esminių gyvenimo pokyčių.
Minimalus išmokų lygis: 60 proc. darbo užmokesčio dėl laikino negalėjimo dirbti
ar negalios atveju (dirbančiajam su sutuoktiniu ir dviem vaikais), 50 proc. darbo už
mokesčio maitintojo netekties atveju (našlei/-iui su dviem vaikais).
Vienodos normos taikymas visiems dirbantiesiems, įskaitant migrantus: vienodas
traktavimas yra taikomas visiems dirbantiesiems šalyje, t. y. migrantai turi tas pačias
teises ir gauna tokio paties dydžio kompensaciją, kaip ir vietiniai dirbantieji.

Nelaimingi atsitikimai kelyje į/iš darbo: jie taip pat traktuojami kaip nelaimingi
atsitikimai darbe. Tačiau bet kokie nukrypimai nuo kelio į/iš darbo (draugų aplanky
mas, apsipirkimas ir 1.1.) nėra traktuojami kaip susiję su darbu.

Profesinės ligos: kompensacijos dėl profesinių ligų taip pat yra teikiamos dirban
tiesiems ar jų našliams mirties atveju. Profesinės ligos yra išvardintos Profesinių ligų

rekomendacijoje Nr. 194 ir yra įtrauktos į nelaimingų atsitikimų darbe išmokų sche
mas. Sąrašas yra periodiškai atnaujinamas.
Konvencijos buvo palaipsniui peržiūrimos, kai kurie reikalavimai buvo praplečia
mi. Dėl to vėliau priimtos konvencijos nustato penkis pagrindinius principus, teigia E.
Fultz, B. Pieris (1998).
Pirma, nelaimingų atsitikimų darbe išmokos turi būti finansuojamos darbdavių,

skirtingai nei kitų draudimo rūšių atveju (pavyzdžiui, ligos, motinystės ar pensijų įmo
kas moka ir darbdavys, ir darbuotojas). Remiamasi požiūriu, kad darbo vietos sau
gumas turi būti darbdavio atsakomybė, todėl privaloma kompensuoti už nesaugias
darbo sąlygas.

Socialinis draudimas Lietuvoje: kontekstas, raida, rezultatui 3 17

Antra, kompensacijos turi būti mokamos periodinio mokėjimo forma. Išskyrus

smulkių nelaimingų atsitikimų atvejus ir specifinius atvejus, kai administruojanti įs
taiga užtikrina, jog vienkartinė išmoka bus panaudota tinkamai.
Trečia, konvencijos numato minimalius schemos aprėpties standartus - mažiau
siai pusė darbo jėgos arba 20 proc. gyventojų.
Ketvirta, numatomi minimalūs prarastų pajamų kompensacijos lygiai, nustatyti

kaip 50 proc. buvusio darbo užmokesčio turinčiam teisę dirbančiajam ir turinčiam šei
mą [sutuoktinį ir du vaikus], o likusiam našliui sutuoktiniui su dviem vaikais - 40 proc.
Penkta, konvencijos reikalauja vienodai traktuoti migruojančius darbuotojus, t.
y. suteikti tas pačias kompensavimo sąlygas, kaip ir nacionalinei darbo jėgai. Pagal

121 konvenciją visi dirbantieji turi teisę į kompensaciją nelaimingo atsitikimo darbe
atveju, nepaisant jų užimtumo statuso (formalaus/neformalaus) ar darbdavio įmokų
mokėjimo statuso. Tačiau realybėje labai sunku nustatyti migrantų darbą, nesant ofi
cialių dokumentų. Todėl migrantų dirbančiųjų statuso formalizavimas yra pirmas ir
svarbiausias žingsnis, siekiant apsaugoti jų darbą užsienyje.

Nepaisant šių konvencijų reikalavimų, valstybėms yra palikta atsakomybė admi
nistruoti nacionalines schemas pagal savo pasirinkimą.

Apibendrinant trumpai galima tarti, kad modernią nelaimingų atsitikimų darbe
draudimo sistemą galima apibūdinti tokiais pagrindiniais principais:
1.yra grįsta prevencinių ir pajamų apsaugos priemonių deriniu;
2.grįsta socialinio draudimo principais su galimu privataus sektoriaus dalyvavimu;
3.užtikrina nukentėjusiųjų krizinėse situacijose pamatinį ekonominį saugumą,
nepriklausomai nuo to, kas kaltas;

4.užtikrina periodinius piniginius mokėjimus stiprių sužalojimų su ilgalaikė
mis pasekmėmis atvejais;

5.didina įmonių darbo našumą ir dirbančiųjų motyvaciją (Occupational accidents in OECD countries, 2011].

9.2. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų
draudimo sistemos raida Lietuvoje
Lietuvoje nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų draudimą reglamentuoja
Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudi
mo įstatymas (toliau - Nelaimingų atsitikimų darbe įstatymas, 1999].

Įstatymas numato nelaimingų atsitikimų darbe, pakeliui į darbą/iš darbo bei pro
fesinių ligų socialinio draudimo santykius. Įstatyme apibrėžta, kad kompensuojamos

dėl draudiminių įvykių negautos pajamos.
Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų draudimu yra draudžiami visi sam
domąjį darbą dirbantys asmenys bei profesinių mokyklų mokiniai, aukštųjų mokyklų
studentai ir asmenys, teritorinių darbo biržų siųsti profesiniam mokymui ar profesi
nei reabilitacijai, - jų profesinės veiklos praktikos įstaigoje ar įmonėje laikui; asmenys,
esantys socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigose, - šių asmenų buvimo lai
kui; nuteistieji laisvės atėmimu - šių asmenų įkalinimo laikui.
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Kartu su Nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo įstatymo įsigaliojimu
buvo patvirtinta ir Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų pripažinimo drau
diminiais įvykiais tvarka, kurioje reglamentuojamas pripažinimas ir ne draudiminiais

įvykiais, skundų nagrinėjimo tvarka. 2000 m. patvirtinti Nelaimingų atsitikimų darbe
ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatai, kuriuose reglamentuojama

nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų lėšų skyrimo ir mokėjimo tvarka.
Įstatyme apibrėžti draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų
išmokų tipai:
1.ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą/iš darbo arba profesi
nės ligos pašalpa;
2.netekto darbingumo vienkartinė kompensacija;
3.netekto darbingumo periodinė kompensacija;
4.apdraustajam mirus dėl draudiminio įvykio, jo Šeimos nariams lygiomis dali
mis išmokama vienkartinė draudimo išmoka, taip pat ir periodinė draudimo
išmoka.

Įmokas moka darbdavys, tačiau jis turi užtikrinti ir nelaimingų atsitikimų darbe
bei profesinių ligų prevencijos priemones - kad įmonėse būtų laikomasi darbuotojų
saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų.

Numatyti tokie nelaimingų atsitikimų darbe ar profesinių ligų atveju išmokų dy
džiai, kurie priklauso nuo sužalojimo pobūdžio.
Ligos pašalpa mokama 100 proc. kompensuojamojo uždarbio už darbo laiką, kurį

asmuo dėl sužalojimo negalėjo dirbti pagal jo darbo grafiką.
Netekto darbingumo vienkartinė kompensacija mokama, jeigu nukentėjusysis dėl
draudiminio įvykio laikinai netenka iki 20 proc. darbingumo. Jam išmokama netekto
darbingumo vienkartinė kompensacija, kurios dydis yra 10 proc. jo 24 mėn. kompensuo
jamojo uždarbio, taikomo vienkartinei kompensacijai apskaičiuoti. Jeigu nukentėjusysis
dėl draudiminio įvykio terminuotai netenka nuo 20 proc. iki 30 proc. darbingumo, jam
išmokama netekto darbingumo vienkartinė kompensacija, kurios dydis yra 20 proc. jo
24 mėn. kompensuojamojo uždarbio, taikomo vienkartinei kompensacijai apskaičiuoti.
Jeigu nustatoma, kad nukentėjusysis dėl draudiminio įvykio neteko 30 proc. ir
daugiau darbingumo, jam mokama netekto darbingumo periodinė kompensacija. Ji ap
skaičiuojama kaip darbingumo netekimo koeficiento (d], kompensavimo koeficiento

(k) ir mokėjimo mėnesį galiojančių einamųjų metų draudžiamųjų pajamų (D) sandau
gos pusė, t. y. pagal formulę 0,5 x d x k x D.

Apdraustajam mirus dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą/iš darbo
arba ūmios profesinės ligos, pripažintos draudiminiu įvykiu, mirusiojo šeimai išmo
kama vienkartinė draudimo išmoka, lygi 100 dydžių einamųjų metų draudžiamųjų
pajamų, galiojusių mirties dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą/iš darbo
arba ūmios profesinės ligos mėnesį. Si išmoka lygiomis dalimis išmokama kiekvienam
mirusiojo šeimos nariui.

Jeigu apdraustasis dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą/iš darbo arba
ūmios profesinės ligos, pripažintos draudiminiu įvykiu, miršta, teisę į periodinę drau-
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c.

4

dimo išmoką turi nedarbingi mirusiojo išlaikytiniai arba asmenys, jo mirties dieną tu
rėję teisę gauti jo išlaikymą, taip pat mirusiojo vaikai, gimę praėjus ne daugiau kaip
300 dienų po jo mirties.
9.2-1 lentelė. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų išmokų dydžiai (Lt)
Profesinių ligų ir nelaimingų atsitikimų darbe
vienos dienos vidutinė ligos pašalpa
Vie nkartinė netekto darbingumo kompensacija

2905

2006

45

53

Vienkartini draudimo išmota apdraustajam
mirus

281

304

210

-241

296

2008

2009

81

90

7666

9392

352

373

386

275

302

333

118 390

135 087

136 977

64
:

5421

Periodinė netekto darbingumo kompensacij a
per mėn.

2007

s57

.

105 732

;;

12761496'^2152^*2
Vidutinė senatvės pensija420477595770811
Šaltinis: Pašalpos ir kompensacijos: vidutinės išmokos//Faktai ir skaičiai 2005-2009. SoDra. http://www.sodra.lt/
getphp?f.l2988
9.2-2 lentelė. Mirusiųjų dėl išorinių priežasčių skaičius Lietuvoje (asmenys)
Išorinės mirties priežastys
Eismo ^vykiai ,-;•
Nukritimai
Atsitiktinis paskendimas
Tyčiniai susižalojimai (savi
žudybe)
Pasikėsinimas (nužudymas)
Žuvusieji darbe

2000

2002

2004

2006 M

2001

2010

2H1
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5280
828 '

5077

5336

4785

4045

3720
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899 ?::

600
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362

420
i^: 362 ••-

484
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307 .u^:
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335 •.,> '^•

322

305
319

1631

1551

1381

1049

1111

1018

1018

345

248

293 •••:.

254 ;•:•:

248

'! 172

•v 158

79

82

93

108

80

50

53

769

/
' ••

348

239

Mirusieji. Požymiai: gyvenamoji vietovė, lytis. Tarptautinė statistinė ligų ir sveikatos problemų klasifikacija.
Statistikos departamentas. http://dbl.statgov.lt/statbank/default.asp?w=1280

Dauguma nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų išmokų nėra didelės. Viduti
nė periodinė netekto darbingumo kompensacija sudaro apie pusę vidutinės senat
vės pensijos. Periodinė draudimo išmoka apdraustajam mirus, kuri mokama jo bu
vusiems išlaikomiems šeimos nariams - dar mažesnė. Dydžiu išsiskiria vienkartinė
draudimo išmoka apdraustajam mirus. Ji siekia maždaug 5-6 metinių vidutinių algų

dydžio sumą. Kadangi žuvusių darbe skaičius per metus nėra didelis (iki 100 asmenų
per metus), šios išmokos nėra didelė finansinė našta socialinio draudimo sistemai,

tačiau ji išsiskiria iš kitų gana kuklaus dydžio išmokų. Gali atrodyti, kad žūtis darbe
yra ypatingas atvejis, kuris yra pakankamas pagrindas mokėti bet kokio dydžio išmo
kas, nes žuvusiojo šeima patiria neįvertinamą pinigais netektį. Tačiau verta atkreipti
dėmesį, kad tam pačiam apdraustajam žuvus ne darbo metu, ta pati šeima negauna
jokios kompensacijos, nors netektis nemažiau skaudi. Tokio nelaimingų atsitikimų

darbe išmokų išskirtinumo ištakos siekia industrializacijos pradžią, kai buitis nebuvo
mechanizuota ir pavojų žmogaus gyvybei už fabriko vartų beveik nebuvo. Šiais laikais,
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kai daug daugiau dirbančių ir apdraustų asmenų susižaloja ne darbo vietose, bet ke
liuose, buityje ir poilsiaudami, toks išskirtinumas sunkiai pagrindžiamas.

Per dešimtmetį nuo 2000 m. pradžios, kai įsigaliojo 1999 m. priimtas Nelaimingų
atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymas, šioje srityje įvyko
nemažai permainų.
Nuo 2004 m. sausio 1 d. įsigaliojęs įstatymas numatė, kad nuo nelaimingų atsiti

kimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu drausti asmenys galės gauti drau
dimo išmokas, nors profesinė liga pripažinta jau atleidus juos iš darbo. (2003 m. pri

imtas LR nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo
pakeitimo įstatymas. Žin., 2003, Nr. 114-5114).
9.2-3 lentelė. Valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifas (proc.)
Nelaimingų atsitikimų darbe Ir profesinių Ilgų
socialiniam draudimui
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•••••" 2009:''K'
33,7 •'" •••;.',: • :;
f 0,26;0,4; t• : -
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201033,80,18; 0,33; 0,9'
Šaltinis: http://www.socmin.lt/index.php71945988895.
* įmokos tarifas draudėjui nustatytas pagal pastarojo rizikingumo ir traumatizmo rodiklius.
Nuo 2004 m. vidurio nustatyta, kad statutiniai valstybės tarnautojai, kurie atsi
tikus nelaimingam atsitikimui tarnyboje gauna kompensacijas, neapdraudžiami ne

laimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu (LR nelaimingų at
sitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 2, 3, 4, 7, 26, 27 str.
pakeitimo įstatymas. Žin., 2004, Nr. 98-3624).
Nuo 2004 m. rugsėjo 1 d. padidėjus einamųjų metų draudžiamosioms pajamoms
89 Lt, padidėjo vienkartinė išmoka artimiesiems, kuri mokama apdraustajam žuvus

dėl nelaimingo atsitikimo darbe. Ši išmoka yra 100 draudžiamųjų pajamų dydžio ir
padidėjo beveik 9 tūkst. Lt, iki 99 tūkst. Lt.
Nuo 2006 m. sausio 1 d. profesinę praktiką atliekantys moksleiviai valstybės lė

šomis draudžiami nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų. Aukštųjų, aukš
tesniųjų, profesinių mokyklų moksleiviai ir studentai per darbo praktiką įmonėse, įs
taigose ar organizacijose socialiniu draudimu privalomai draudžiami nuo Vyriausybės
patvirtintos minimalios mėnesio algos (LR valstybinio socialinio draudimo įstatymo,

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo pakeiti
mo įstatymas. Žin., 2005, Nr. 153-5642).
Nuo 2006 m. sausio 1 d. darbdaviams pradėtas taikyti diferencijuotas nelaimin-
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gų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo {mokų tarifas, kurio dydis
priklauso nuo asmenų, nukentėjusių dėl mirtinų ar sunkių atsitikimų jų įmonėse, skai
čiaus. (LR nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo
bei Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo pakei
timo įstatymas. Žin., 2004, Nr. 171-6311).

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų įmokų tarifas, lyginant su bendruo
ju, yra labai mažas, nuo 2003 m. nesiekia 0,5 proc. Nuo 2006 m. įmokų tarifas yra dife
rencijuotas pagal draudėjo rizikingumo grupes.
9.2-4 lentelė. Nelaimingi atsitikimai darbe, turėję laikino nedarbingumo arba nuolatinės
negalios pasekmių Lietuvoje (1992 m.=100 proc.)
Šakos

1995

M97

;, ,

1999

2001

2003

118,7

..

171,2
: 34,5

19,0

78,9
^ 12,1

46,5
8,6

40,5
3,4

<

107,4
69,2

114,8
62,7

77,8
'S/ 62,6

81,5
52,8

74,1
49,6

70,4
64,9

Elektros, dujų vandens tiekimas
Statyba
,

131,4
100,7

123,5
83,2

122,5
77,3

78,4

•'''

59,6

67,6
77,6

58,8
122,6

Prekyba
Viešbučiai ir restoranai

216,3
271,4

200,0
114,3

'-V-

353,5
314,3

374,4
285,7

490,7
328,6

116,0
1350,0

96,0
900,0

91,7
1300,0

81,0
950,0

Žemės ūkis, miškininkystė
Žvejyba
.,
Kalnakasyba
Gamyba

':

Transportas, sandėliavimas,
Finansinis tarpininkavimas

^

2007
36,5
' ;••

;

5,2

786,0
928,6

Nekilnojamasis turtas, verslas

109,8
550,0
70,0

V^^šasis admunstraviiDas ir ^ynyba

400,0

85,0
1700,0

145,0
1800,0

195,0
2233,3

280,0
2400,0

Ugdymas
Sveikata ir socialinis darbas

742,9

1214.3

201,9

2^5,4

1557,1
280,8

1728,6
251,9

2000,0
253.6

1928,6
351,9

Kitos oaslauqos

197,3

194,6

281,1

170.3

283.8

191.9

•

139,9
800,0

:
;

560,0
2366,7

Šaltinis: „Loborsta" duomenys.

Įmokos tarifo dydis priklauso nuo draudėjo darbuotojų saugos ir sveikatos būklės:
1.darbo priemonių, darbo sąlygų neatitikties darbuotojų saugos ir sveikatos
teisės aktų nustatytiems reikalavimams;
2.Valstybinės darbo inspekcijos nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos teisės

aktų pažeidimų;
3.nelaimingų atsitikimų darbe sunkumo ir dėl šių įvykių nukentėjusių apdraus
tųjų skaičiaus;
4.dėl ūmių profesinių ligų toje įmonėje nukentėjusių apdraustų asmenų skai
čiaus;

5.nelaimingų atsitikimų, įvykusių dirbant pavojingus darbus, skaičiaus ir pavo
jingus darbus dirbančių darbuotojų skaičiaus santykio (Nelaimingų atsitiki
mų darbe įstatymas, 1999). Paprastai šiuos rodiklius teikia Valstybinė darbo
inspekcija arba jiems nustatyti naudojami Lietuvos Respublikos apdraustųjų
valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų ga
vėjų registro duomenys.
Nelaimingi atsitikimai ūkio šakose paplitę labai netolygiai. Nemirtinų nelaimingų
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atsitikimų darbe skaičius nuo 1992 m. augo daugelyje šalies ūkio sektorių: penktada
liu padidėjo statybose, prekyboje, viešbučių ir restoranų sektoriuje, finansinio tarpi
ninkavimo, viešojo administravimo sferoje nelaimingų atsitikimų skaičius didėjo iki
10 ir daugiau kartų. Tai galėjo sąlygoti ne tik šių sektorių sparti plėtra, bet ir didesnis
dėmesys didelio rizikingumo šakoms, tuo tarpu sparčiai augančios šakos, kuriose su
žalojimų tradiciškai būdavo mažiau, liko be pakankamo dėmesio.

Mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičius nuo 1992 m. beveik dvigubai išaugo
transporto, sandėliavimo ir susisiekimo sektoriuje. Tuo tarpu statybos sektoriuje su
mažėjo, o žemės ūkyje, kitose gamybinėse šakose sumažėjo perpus ir daugiau.
9.2-5 lentelė. Mirtimi pasibaigę nelaimingi atsitikimai darbe Lietuvoje
(1992 m.=100 proc.)
Sakos
Žemės ūkis, medžioklė,
miškininkystė
Žvejyba
Gamyba
Statyba

•••'^

*

Transportas, sandėliavimas,

1994

1996

199S

2000

2002

2004

2006

20M

117,9

71,4

85,7

25,0

25,0

28,6

32,1

32,1

166,7 •V 0,0

0,0 ••

0,0

• *•- 200,0

0,0

100,0

0,0

96,0
154,5

100,0
: 54,5

92,0

28,0

54,5

63,6

76,0
•';•• 104,5

68,0
145,5

52,0
131,8

52,0
95,5

125,0

116,7

183,3

116,7

133,3

241,7

183.3

91.7

Šaltinis: „Laborsta" duomenys

Galime pastebėti diferencijuotų įmokų tarifų mažėjimą pagal draudėjų grupes nuo
2006 m. ir jų diferencijavimą vertinti kaip prevencinę priemonę, skatinančią darbdavį
rūpintis saugesnėmis darbo sąlygomis.

Kaip teigė D. Pieters (1998], nelaimingų atsitikimų draudimas atskirose šalyse
gali būti labai skirtingas, nepaisant vienijančios draudimo rizikos. Bet yra ir skirtingų
draudimo rizikos bruožų. Tai - gyventojų aprėptis nelaimingų atsitikimų ir profesi

nių ligų draudimo sistema, išmokų mokėjimo sąlygos ir jų dydis, šios draudimo rūšies
išmokų derinimas su kitomis socialinėmis išmokomis, išmokų mokėjimo pradžia po
nelaimingo atsitikimo bei išmokų apmokestinimas mokesčiais.

Kaip ir daugumoje kitų ES šalių Lietuvoje nelaimingų atsitikimų darbe draudimu yra
draudžiami samdomąjį darbą dirbantys ir su samdomu darbu susijusių kategorijų (pvz.,
valstybės tarnautojai] asmenys. Kitose šalyse (ne ES] šia draudimo rūšimi yra draudžiami
visi dirbantieji be išimčių arba su kai kurioms išimtimis savarankiškai dirbantiems asme
nims. Lentelėje žemiau pateikiama nelaimingų atsitikimų darbe draudimo aprėptis.
9.2-6 lentelė. Grupės, kurios yra draudžiamos socialiniu nelaimingų atsitikimų draudimu
Aprėpiamo, orupėsŠalys
Visi dirbantys gyventojaiEstija, Suomija, Vengrija, Italija, Liuksemburgas, Olandija,
Lenkija, Portugalija, Slovėnija, Švedija
visi samdomieji, algas gaunantys ir susijusių kategorijų darBulgarija, Danija, Graikija, Latvija, Lietuva, Rumunija, Slovakija
buotojar
Visi samdomieji, aigas gaunantys ir susijusių kategorijų darbuo- Belgija, Čekija, Vokietij a, Airija, Ispanija, Jungtinė Karalystė
tojai, bet taikomos išimtys
Šaltinis: Tarptautinės darbo organizacijos duomenys.
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Beveik visais atvejais įmokas nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų draudimui
moka darbdavys. Kai kurios šalys neturi specialių schemų (pvz., Estija, Nyderlandai)

arba įtraukia draudimą nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų į kitų socia
linių rizikų draudimo schemas (pvz., Airija).
Dažniausiai įmokos skiriasi priklausomai nuo rizikos laipsnio. Paprastai įmokos sie
kia apie 1 proc, bet, pavyzdžiui, Italijoje gali siekti net 13 proc. rizikingoms profesijoms.

Vengrijoje yra taikomos „plokščios" įmokos (pagalvės mokesčiai) (MISSOC).
9.2-7 lentelė. Nelaimingų atsitikimų darbe išmokų derinimas su kitomis išmokomis
ŠalysIšmokų derinimu
Airija, Austrija,

Leidžiama derinti su kitomis socialinėmis išmokomis

ktja, Jungtinė
Karalystė,
Lietuva
Be^ijaRibojamas derinimas su ftgos, invaJtdumo, senatvės Ir kitomis pens^omis
mo dėl nelaimingų atsitikimų darbe pensijos yra mokamos viso dydžio
dimo išmoka. Kompensaciją galima derinti su kitomis socialinėmis išmokomis
IspanijaGalima derinti su našlių pensijomis. Visiškos negalios atveju galima gauti ir nedarbo išmoką
PrancGz^aGalima gauti kartu ir invalid umo pensiją, sumažintą iki 80 proc. darbo užmokesčio nelaimingo atsitikimo metu,
jei ši pensija yra skiriama dėl nelaimingo atsitikimo darbe. Visiškai derinama su senatvės pensij a
nė už nelaimingo atsitikimo darbe pensiją, yra išmokamas skirtumas
KiprasJei nelaimingas atsitikimas įvyko prieš 1980 m., tai gavėjas gati gauti kitą pensiją ar išmoką, o jei po 1980 m.,
tai gavėjas gali gauti tik našlės/našlio pensiją, lį dviejų pens^ų gavėjas gauna didesnę
LatvijaDerinant su senatvės pensija, yra išmokamas skirtumas, jei toks susidaro. Nederinama su našlių, invalidumo
ir nedarbo išmokomis
Liuksemburgas Derinant su invalidumo išmoka, | sumažinama, jei viršija penkis didžiausius darbo užmokesčius
LenkijaNelaimingų atsitikimų darbe pensija negali būti derinama su invalidumo ar našlių pensija. Galima derinti su
senatvės pensija, jei nukentėjusysis nedirba. Asmuo pasirenka arba visą neiaimingų atsitikimų darbe pensiją ir
50 proc. senatvės pensijos, arba atvirkščiai
Portuga^ą
Galima derinti su nedaito r ligos draudimo išmokomisSuomijaJei derinama su kitomis socialinėmis išmokomis, pastarosios yra sumažinamos
Stovėn^a
. Negalima derinti su kitomis pensijomis, asmuo turi pasirinkti vieną pensiją. Su kitomis išmokomis pagal nusta
tytas sąlygas derinimas yra galimas
SlovakijaJei derinama su invalidumo pensija, nelaimingų atsitikimų anuitetas yra sumažinamas invalidumo pensijos
dydžiu, nėra galimybės gauti nelaimingų atsitikimų darbe anuitetą, jei gavėjas gauna senatvės pensiją ar
reabilitacij os, perkvalifikavimo ir 1.1. išmokas
Vengrija, Malta Negalima derinti'
Danija, Graikija, Nėra specialių sąlygų sužalojimų darbe atveju
Olandija, Rumu
nija, Švedija
Šaltinis: MISSOC.

Teisė į išmoką gali būti sąlygota draudimo stažo reikalavimų ar kitų kvalifikacinių
sąlygų. Dažniausiai draudimo stažo reikalavimų gauti nelaimingų atsitikimų darbe iš
moką nėra arba jie yra minimalūs. Tačiau šalyse yra labai skirtingi reikalavimai, per

kiek laiko privaloma deklaruoti apie įvykį - kai kuriose Šalyse reikalaujama pranešti
nedelsiant, kai kuriose nustatytas kelių ar net iki 10 d. terminas. Tuo tarpu profesinės
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ligos yra nustatomos, jeigu dirbama rizikingomis darbo sąlygomis pagal patvirtintą
sąrašą ir per nustatytą laiką pasireiškus simptomams, arba ligą pripažįsta gydytojas
ar komisija ir ją susieja su darbo sąlygomis (M1SS0C).
9.2-8 lentelė. Nelaimingų atsitikimų darbe išmokos mokėjimo pradžia po įvykio arba

profesinės ligos pripažinimo (dienomis)
..--•Šalyi •'•••

'::'^' '•"'••

^:-

r'

'"Mum

Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Graikija, Ispanija, Prancūzija, Lietuva, Liuksemburgas, Vengrija, Olandija, Lenkij a,.
Portugalija, Rumunija, Suomija, Slovėnija, Slovakija, Vokietija*
Estija,Latvja,Švedijat^ •'-^':•" ~ ••^* : ~-5; :"••'• ' -1.-V''T'-^v
Airija, Italija, Kipras, Malta, Austrija, Jungtinį Karalystė3
• Darbdavys privalo mokėti pirmas 6 savaites irtikpo to moka socialinio draudimo sistema.
Šaltinis: M1SS0C.
Europos šalyse išmokos dydis paprastai yra 60-100 proc. darbo užmokesčio. Lietuvoje
kompensuojama 100 proc. buvusio darbo užmokesčio ir tuo požymiu mūsų šalies sociali
nio draudimo sistema yra panaši į Estijos, Vengrijos, Lenkijos, Slovėnijos. Reikia pažy

mėti, kad specialių taisyklių nelaimingų atsitikimų darbe išmokų dydžiui neturi Danija,
Graikija, Olandija, Švedija (t. y. kompensuojama taip, kaip ligos ar netekto darbingumo

atveju). Šiuo požiūriu nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų schema yra įtraukta į bendrą
ligos ar netekto darbingumo išmokų administravimo sistemą.
9.2-9 lentelė. Apmokestinimas ir socialinio draudimo įmokų išskaičiavimas nuo nelaimingų

atsitikimų darbe ir profesinių ligų išmokų
Šaryi

^NeUimlngi attrUkimalProteinas lijo^

Belgija, Vengrija, Rumunija, Slovėnija, Ispanija, Vokietija++
Austnia^Čekiia.Damja, Estija, Graikija, Liuksemburgas, Suom^a, Adrija, Italija,,
Švedija, Jungtinė Karalyste^
T^::.
"' .

>-b

Prancūzija-+
Bukjanja,Lat^.Uėtuva,Portugalija,Sovakja
^
-:.% '•:;:V-• • •'.fį ••^•'••'^' Vv .^ f>
Sultinis: MISSOC.
Kaip teigė D. Pieters (1998) nelaimingų atsitikimų darbe draudimo schemos paprastai yra
dosnesnės ir tai gali būti suprantama ne tik dėl aukštesnio kompensavimo lygio, bet ir galimybės
išmokas dėl nelaimingų atsitikimų darbe gauti kartu su kitomis socialinio draudimo išmokomis.
Derinimo su kitomis socialinėmis išmokomis aspektu Europos šalyse nelaimingų atsiti
kimų draudimas yra labai įvairus. Lietuvoje leidžiama derinti su visomis socialinėmis išmo
komis, išskyrus ligos pašalpą, t. y. ligos ir motinystės draudimo pašalpa nemokama asme
nims, kurie ligos pašalpą gauną iš nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų draudimo sistemos.

Visiškai derinti išmokas leidžiama Bulgarijoje, Čekijoje, Airijoje, Austrijoje, Jungtinėje Kara
lystėje. Kai kuriose šalyse joks derinimas yra negalimas - Vengrijoje, Maltoje. Dar kitose ša
lyse galima derinti su tam tikromis išlygomis - su atskiromis socialinio draudimo išmokomis.
Dažniausiai nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų išmoka Europos šalyse yra
mokama iš karto po įvykio arba po nedidelio laukimo periodo, t. y. po 1-3 d. Kaip ir
daugelyje šalių, Lietuvoje mokama iš karto, tuo tarpu Estijoje ir Latvijoje - po 1 dienos.

Nelaimingų atsitikimų darbe išmokos Europos šalyse yra dažniau apmokestina-

Socialinis draudimas Lietuvoje: kontekstas, raida, rezultatai

mos mokesčiais, o kai kur ir socialinio draudimo įmokomis, nei neapmokestinamos.
Lietuvoje ši išmokų rūšis nėra apmokestinama nei mokesčiais, nei socialinio draudi

mo įmokomis, kaip ir Latvijoje, Bulgarijoje, Portugalijoje ir Slovakijoje.
Apibendrintai charakterizuojant Lietuvos nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų
draudimo išmokų sistemą, galima pastebėti, kad ji pakankamai dosni, lyginant su dau
guma kitų ES šalių sistemų. Išmokos mokamos iš karto po nelaimingo atsitikimo ar
profesinės ligos pripažinimo, sužalojimo ar profesinės ligos metu išmokų dydis šimtu
proc. kompensuoja prarastą atlyginimą, o ilgalaikės periodinės išmokos mokamos pa

pildomai prie pagal pensijų draudimą mokamų nedarbingumo ir našlystės pensijų, o
pajamų mokesčiais bei socialinio draudimo įmokomis išmokos neapmokestinamos.

9.3. Prarastų pajamų dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir
profesinių ligų kompensavimo mastai socialinio draudimo
sistemoje

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

—^— Profesinių ligų atvejų skaičiaus dinamika^^H Nelaimingų atsitikimų darte dinamika
9.3-1 pav. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų skaičiaus dinamika (2000 m.
100 proc).
Šaltinis: „Laborsta" duomenys.

Lietuvoje nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų raida nuo jų socialinio
draudimo įvedimo 2000 m. labai skiriasi. Profesinių ligų skaičius, nepaisant didelio jų
augimo 2002 m., per pastarąjį dešimtmetį reikšmingai sumažėjo iki 63 proc. 2010 m.,
lyginant su 2000 m. Tuo tarpu nelaimingų atsitikimų darbe skaičius, išskyrus keletą

2004 m. ir 2009 m., kai kuriais metais viršijo 2000 m. lygį nuo kelių iki keliasdešimties
proc. Net 2006 m. patvirtintas diferencijuotas įmokų tarifas nelaimingų atsitikimų
skaičiaus mažėjimui didesnės reikšmės neturėjo. Nelaimingų atsitikimų ir profesinių

ligų skaičiaus dinamika taip pat parodo ne tik bendrą saugių darbo sąlygų būklę, bet
ir Valstybinės darbo inspekcijos bei Socialinio draudimo sistemos prevencinių prie
monių įgyvendinimą bei draudiminių atvejų administravimo procedūras, t. y. tam tikri
įvykiai priskiriami atitinkančioms draudimą reglamentuojančiuose įstatymuose nu
statytoms nuostatoms.
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;

105,7

104
94
86

82

•ES (27 Salys)
•ES (25 Salys)

——-

•ES (15 Salių)
—•

•Lietuva

9.3-2 pav. Nelaimingų atsitikimų darbe su sunkiomis pasekmėmis skaičiaus
100 000 dirbančiųjų kitimas (proc. 1998 m. = 100 proc.)
Šaltinis: „Eurostat".

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

9.3-3 pav. Ligos dienų skaičius dėl nelaimingų atsitikimų darbe
Šaltinis: „Laborsta" duomenys.
9.3-1 lentele. Nedirbtų dienų dėl nelaimingų atsitikimų darbe skaičius
^.-

^^• • :••: -.

Austrija
Bulgarija
Čekija

2004

2005

2008

2007

2008

100,0
100,0 •'".

98,8

98,1
97,0

93,8
91,6

100,8
0,0

105,6
112,3

101,0
111,8

98,0
0,0

102,2
94,2

139,1
87,6

^; 102^

u ^'

Suomija

100,0
100,0

Prancūzija
al<a

100,0
94,7
100,0 ': ••?•:'' ;^: 97^

:•-;• ^•••

98,9
97,3

Latvija
Uetuva

100,0
73,4
100,0 ;;:: ':': 121,4 ••;^;"r- :

98,2
114,0

79,5
102,3

0,0
104,1

Malta
tenHja

100,0
100,0 ---'

113,0
187,1

117,0
105,5

110^

Rumunija
Slovakija
Slovėnija

100.0
100,0 •;..

Ispanija

100,0

96,7
117,5
86,8
1(16,3

84.3
116,8
88,0
112,4

103,8

96,8
'• ?'; ^.?

^?j' V

92,4
;;:: 105,6 •••;:•;

100.0

85,6

::l

105,1

į

.

113,1
84,8
92,4
0,0

90^

Šaltinis: ^Laborsta'"duomenys.
Pastaba: 0 • 2008 m. skiltyje reiškia, kad duomenų tais metais nepateikta.

Socialinis draudimas Lietuvoje: kontekstas, raida, rezultatai

327

Nelaimingų atsitikimų tarptautinė statistika leidžia palyginti atvejus, kurie turėjo
sunkių pasekmių susižalojusiesiems. Pagal tokius duomenis 2000-2006 m. Lietuvoje

sunkių nelaimingų atsitikimų darbe skaičius 100 000 užimtųjų išaugo, lyginant su ES
šalimis, kuriose galima pastebėti nuoseklų šio indekso mažėjimą.

Ligos dienų skaičius dėl nelaimingų atsitikimų darbe nuo 1995 m. išaugo beveik
13 proc, bet atskirais šio laikotarpio metais didėjo net 20-30 proc. [1997 m., 20012002 m., 2005 m.).

1OOO

2OOS

2001
Profesinės Ilgos

1006

2007

2008

2009

-^™ Nelaim^n^i atsit^kimai d^rbe

9.3-4 pav. Vidutinė vieno atvejo trukmė (dienomis).

Pagal nedirbtų dienų skaičiaus dėl nelaimingų atsitikimų augimą Lietuva lygiuojuosi su šalimis, kur šis rodiklis didėjo, t. y. Prancūzija, Malta ir Lenkija. Tuo tarpu liku

siose šalyse galima pastebėti, kad nedirbtų dienų skaičius dėl nelaimingų atsitikimų
darbe mažėjo.
9.3-2 lentelė. Socialinio draudimo išmokų skaičius dėl nelaimingų atsitikimų ir profesinių

ligų Lietuvoje
MOS

2017

2009

5,3

7.8

5,3

5,8

4,6

105

121

114

97

79

200,9

185,4

2001 >'• 2903
Profesinių ligų ir nelaimingų atsitikimų darbe tūkst.
ligos (atvejų skaičius)
Profesinių ligų ir nelaimingų atsitikimų darbe tūkst.
ligos (apmokėtų dienų skaičius)
Vienkartinės netekto darbingumo kompensa
cij os (gavėjų skaičius)
Periodinės netekto darbingumo kompensad-tflkst
v^^
jos (vidutinis gavėjų skaičius permėn.)metinis pokytis, proc.
Periodinės draudimo išmokos apdraustajamtūkst:
minis (vidutinis gavėjų skaičius per mėn.)metinis po^ proc
Vienkartinė draudimo išmoka apdraustajam tuksi
^^^..metinis pokytis, proc.

151,4

103

0.4

168,5
194,1
•• t. 95 .;; ". 148 •

i'r 1,1: :

96

90

0,2

0,2

0,2

2,3

3.8

5.1

127
0,4

112
0,5

161
140
0,2 v : 0,4 ' .

404
0,1

•

370
0,05

156
- 0,09 :

121
0,07

109
0,07

108
0,05

169

123

88

90

74

Šaltinis: „Laborsta" duomenys.

Lietuvoje ne tik didėja nelaimingų atsitikimų darbe skaičius, praleidžiama dau
giau darbo dienų, bet ir vidutinė vieno atvejo trukmė dienomis irgi auga.
Tiek profesinių ligų, tiek nelaimingų atsitikimų darbe vieno atvejo trukmė per
pastarąjį dešimtmetį išaugo: nelaimingų atsitikimų darbe - apie 12 dienų, o profesinių
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ligų - dvigubai. Tai rodo, kad sužalojimai sunkėja, prevencija ar darbo sąlygos yra ne
pakankamai saugios.

Žvelgiant į visų išmokų dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų sąrašą
galima pastebėti, kad pastaraisiais metais, apie kuriuos turima statistinių duomenų,

vienkartinių ir trumpalaikių išmokų skaičius šiek tiek mažėja, o ilgalaikių (periodinių)
skaičiaus augimas lėtėja.

Kadangi periodinėms išmokoms tenka skirti lėšų kiekvieną mėnesį, socialinio drau
dimo sistemai jos kainuoja brangiausiai. Todėl mažinant joms išlaidas, mažėja ir bend

ros nelaimingų atsitikimų draudimo išlaidos. Didžiausios šios draudimo rūšies išlaidos
buvo 2000-2001 m., jdiegus šį draudimą bei 2005-2007 m., kai sparčiai augo ekono
mika, o nuo 2008 m. kartu su ūkio smukimu sumažėjo ir išlaidos. Išlaidų nelaimingų

atsitikimų darbe ir profesinių ligų draudimui dalis nuo visų SoDros išlaidų, galima teigti,
pastaruosius dešimt metų buvo stabili ir sudarė labai nedidelę dalį - apie 0,4 proc.

I Išlaidų nelaimingų ^tsitikim^ d^rbe ir profesi^ių ligų draudimui d^li^ nuo visų SODROS išlaidu
—^—^laidi) n^laimingi) at^tikimų darbe ir prnte^mių ligų ^orialiniam draudimui dinamika
9.3-5 pav. Išlaidų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų dalis nuo visų SoDros
išlaidų bei išlaidų dinamika, lyginant su ankstesniais metais (proc).
Pastaba: dinamika yra apskaičiuojama grandiniu būdu.

Išlaidų struktūra rodo, kad šalyje didėjo išlaidos netekto darbingumo periodi
nėms kompensacijoms, tuo tarpu vienkartinės išlaidos apdraustajam mirus mažėjo.
Tai rodo, kad šalyje vis dar auga nelaimingų atsitikimų darbe skaičius, kurių pasek
mės - didesnis nei 30 proc. netektas darbingumas. Tik nuo 2006 m. kaupiama sta
tistika apie socialinio draudimo prevencijai skiriamas lėšas. Tais metais jos sudarė
4,9 proc, 2007 m. - 4,9 proc, 2008 m. - 11,8 proc, 2009 m. - 5,6 proc. visų šiai soci
alinio draudimo šakai skiriamų išlaidų. Šios lėšos naudojamos įmonėms ir organiza
cijoms, kurios neturi galimybės savo lėšomis įgyvendinti darbuotojų apsaugos nuo
rizikos darbe, jų saugos ir sveikatos gerinimo prevencinių priemonių (darbo vietoms
ar technologiniams procesams tobulinti ar kitoms priemonėms, kurias įdiegus paša
linami ar sumažinami profesinės rizikos veiksniai]. Tokiu būdu sudaroma galimybė
kasmet teikti paraiškas ir gauti lėšų prevencijai iš socialinio draudimo biudžeto.

Aukščiau pateikta nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio drau
dimo sistemos apžvalga bei statistiniai duomenys rodo, kad daugeliu atvejų šio drau
dimo išmokos dubliuoja arba papildo ligos bei pensijų draudimo išmokas, o išmokų
skaičiai bei jų dydis nėra reikšmingi visos socialinio draudimo sistemos požiūriu. To-
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dėl prasminga kelti klausimą dėl atskirų išmokų sujungimo ir dubliavimo panaikini
mo. Finansiniu požiūriu reikšmingiausios periodinės netekto darbingumo kompensa

cijos ir periodinės draudimo išmokos apdraustajam mirus. Šiais atvejais dėl ilgalaikio
išmokų mokėjimo (iki nukentėjusio asmens mirties arba iki jo vaikų pilnametystės)
gavėjų skaičius ir išlaidos išauga. Tačiau šios dvi išmokos dubliuoja atitinkamai so
cialinio draudimo nedarbingumo ir našlystės pensijas, kurios mokamos nesiejant su
nelaimingo atsitikimo darbe priežastimi. Jeigu vertybiniu požiūriu norima dosniau
apdrausti asmenis tam atvejui, kai jie nukenčia dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar

profesinės ligos, to paties tikslo galima siekti ne per papildomą draudimo šaką, o tik
diferencijuojant išmokų dydį, priklausomai nuo neįgalumo arba mirties priežasties ir
taip pat keliant mažesnius reikalavimus teisei į išmokas, kai šie įvykiai įvyksta dėl su
darbu susijusių priežasčių.
9.3-3 lentelė. Nelaimingų atsitikimų darbe draudimo išmokų išlaidų pasiskirstymas (proc.)
UliidųriJii.^ 2002
Vienkartinės netekto darbingumo kompen
sacijos
Nelaimingų atsitikimų darbe ligos pašalpos :'
Profesinių ligų pašalpos
Periodinė draudimo išmoka apdraustaj^m
mirus
Netekto darbingumo periodinė kompensacija
Į^^n^ draudimo išmoka apdraustajam

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

4,6

3,6

4,7

5,2

5,2

2,8

2,5

4,3

4,2

43,8.

40,2

34,3

34,1

34,1

28,7

30,8

32,4

0,8

0,3

0,1

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

0,4

2.1

2,7

3,3

3,4

3,4

3,2

3,1

3,4

3,5

10

13.5

23

28.9

28.9

31.6

35,1

43.3

44.3

uz

28

28

24,2

^8,5

12.3

15,2

^ ^

Šaltinis: „Laborsta" duomenys.
Vienkartinės netekto darbingumo kompensacijos ir vienkartinė draudimo išmo

ka apdraustajam mirus galėtų būti mokama iš esamos ligos ir motinystės draudimo
schemos. Tokiu atveju socialinio draudimo sistema būtų kiek supaprastinta, galėtų
mažėti jos administravimo išlaidos.

Apibendrinimas
Nelaimingų atsitikimų darbe draudimas yra viena iš seniausių socialinio draudimo
šakų, kuri pakeitė darbdavių civilinę atsakomybę už neigiamas asmenų sužalojimo darbe
pasekmes. Šiuolaikinėse visuomenėse kompensuodamas susižalojusių darbuotojų pra
rastas pajamas, socialinis draudimas dažnai padengia sveikatos priežiūros, reabilitacijos
ir prevencijos išlaidas. Paprastai nelaimingų atsitikimų darbe draudimo schemos yra dos
nesnės už ligos, nedarbo ar pensijų draudimo schemas. Pagrindiniai tarptautiniai nelai
mingų atsitikimų ir profesinių ligų draudimo standartai yra įtvirtinti TDO konvencijose.
Nelaimingų atsitikimų darbe draudimo schemų instituciniai bruožai Europos šaly

se yra panašūs šiais aspektais: dažniausiai aprėpia visus dirbančius gyventojus, įmokos
skiriasi priklausomai nuo rizikos laipsnio, paprastai įmokos siekia apie 1 proc. dirban

čiųjų algos, draudimo stažo reikalavimų gauti nelaimingų atsitikimų darbe išmokai nėra
arba jie yra minimalūs, išmoka yra mokama iškart po įvykio arba po neilgo laukimo pe
riodo, išmokos ES šalyse yra dažnai apmokestinamos mokesčiais. Kai kuriose ES šalyse
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nėra specialių nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų draudimo schemų, asmenys tais
atvejais yra apdraudžiami bendroje ligos ar netekto darbingumo pensijų sistemoje.

Lietuvoje nelaimingų atsitikimų darbe socialinis draudimas įvestas tik 2000 m.,
vėliau buvo plečiamas apdraudžiamųjų ratas, tikslinamas draudžiamojo įvykio api
brėžimas, įtvirtinama darbdavio finansinės atsakomybės diferenciacija pagal darbo
vietų rizikingumą, t. y. diferencijuojamos darbdavių mokamos socialinio draudimo
įmokos. Lietuvos nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų socialinio draudimo sistema

išsiskiria tuo, kad išmokos (ligos atveju) yra 100 proc. kompensuojamojo darbo už
mokesčio, išmoka mokama iš karto, išmokos nėra apmokestinamos ir jas galima gauti
kartu su kitomis socialinio draudimo išmokomis, t. y. nevengiama išmokų dubliavimo.

Per nelaimingų atsitikimų draudimo veiklos dešimtmetį didėjo išlaidos netekto
darbingumo periodinėms kompensacijoms, augo vidutinė vieno atvejo trukmė ir ligos
dienų skaičius, mirtini nelaimingi atsitikimai išaugo transporto, sandėliavimo ir susi

siekimo sektoriuje. Nelaimingų atsitikimų skaičius sparčiai didėjo prekybos, viešojo
administravimo ir gynybos, viešbučių ir restoranų sektoriuose.

Dauguma nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų išmokų nėra didelės. Iš kitų,
gana kuklių, socialinio draudimo išmokų dydžiu išsiskiria tik vienkartinė draudimo
išmoka apdraustajam mirus. Iš vienos pusės, tai pateisinama ypatingomis nelaimingo
atsitikimo pasekmėmis žuvusiojo šeimai, kita vertus, tam pačiam apdraustajam žuvus
ne darbo metu, šeima negauna jokios kompensacijos, todėl šios išmokos išskirtinumo
prasmė abejotina.
Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo sistemos ana

lizė parodė, kad daugeliu atvejų šio draudimo išmokos dubliuoja arba papildo ligos bei
pensijų draudimo išmokas, o išmokų skaičiai bei jų dydis nėra reikšmingi visos socia
linio draudimo sistemos požiūriu. Todėl prasminga kelti klausimą dėl atskirų išmokų
dubliavimo panaikinimo ir nelaimingų atsitikimų išmokų integravimo atitinkamai į
platesnes ligos ir motinystės bei pensijų draudimo šakas. Taip socialinio draudimo
sistema būtų supaprastinta, sumažėtų jos administravimo išlaidos, o dirbantieji liktų

apdrausti nuo sužalojimo darbe ir profesinių ligų rizikų.
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10 skyrius. Nedarbo socialinio draudimo sistema

10.1. Nedarbo socialinio draudimo paskirtis ir
poveikis darbo rinkai
Nedarbo socialinis draudimas yra skirtas apsaugoti pajamas, kai asmuo netenka
darbo ne savo noru. Jis taikomas visose išsivysčiusiose šalyse, tačiau jo instituciniai
bruožai yra labai įvairūs, o pačios sistemos yra analizuojamos, siekiant išsiaiškinti
efektyviausias.
Nedarbo socialinio draudimo sistema remiasi idėja apie draudimo rinkos nesėk
mes. Privatus nedarbo draudimas patirtų nesėkmę dėl informacijos problemų - vadi
namosios moralinės rizikos (apdraustųjų polinkio labiau rizikuoti, pvz., nesistengti

išsilaikyti darbe, o jį praradus, vangiai ieškotis naujo darbo] bei nepalankaus pasirin
kimo problemų (didelę riziką prarasti darbą turintys darbuotojai gali būti draudžiami
tik už didelę kainą, bet ji draudimą daro nepatrauklų vidutinės ir mažos rizikos dir
bantiesiems] (Vodopevic, ed. Whitehead, 2004]. Todėl socialinis nedarbo draudimas
yra geriausias sprendimas ir yra priskiriamas prie vienos iš pagrindinių valstybės so

cialinės politikos funkcijų.
Socialinė politika arba valstybės teikiamas draudimas turi spręsti tas pačias minė
tas problemas, kaip ir rinka. Privalomas dalyvavimas valstybės inicijuojamoje nedar
bo draudimo schemoje švelnina nepalankaus pasirinkimo problemą - nepriklausomai
nuo rizikos prarasti darbą, visi yra įtraukiami į tą pačią draudimo schemą. Tačiau išlie
ka moralinės rizikos problema, jog socialinis draudimas taip pat gali būti neefektyvus,
neigiamai veikti apdraustųjų elgesį (nesistengs išsaugoti darbo, o jį praradę greitai
neieškos kito). Bedarbių skaičiaus didėjimas per paskutiniuosius dešimtmečius in
dustrinėse šalyse sukėlė diskusijas apie nedarbo draudimo neefektyvumą. Pradėta
ieškoti alternatyvių sprendimų, kreipiamas didesnis dėmesys į draudimo efektyvumo
vertinimo kriterijus ir rodiklius.

Vertinti nedarbo draudimo efektyvumą R. Di Telia, R. A. MacCulloch (2001] pasiū
lė pagal išmokos pakeitimo normą ir išmokos gavėjų lygį. Pirmoji paprastai išreiškia
ma kaip išmoka, paskaičiuota procentais nuo vidutinio darbo užmokesčio ir atspindi
išmokos santykinę vertę. Antrasis - išmokas gaunančių bedarbių dalis, ir rodo santy

kinį išmokų prieinamumą (Vodopevic, ed. VVhitehead, 2004). Abu šie rodikliai rodo ir
išmokų kaštus, ir draudimo sistemos dosnumą. „Dosnumo indeksas" G matuoja vidu
tinius nedarbo išmokų kaštus proc. nuo nedarbo lygio.

G = 100*RR*(NB/U)
RR- pakeitimo norma
NB/U -nedarbo išmoką gaunančių bedarbių dalis (Vodopevic, ed. VVhitehead

(2004), p.3).
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Įvairios pakeitimo normos ir gavėjų lygio kombinacijos gali formuoti skirtingą
dosnumo indeksą. Pavyzdžiui, šalis su didele pakeitimo norma ir maža gavėjų dalimi
gali turėti tą patį dosnumo indeksą, kaip ir šalis su maža pakeitimo norma ir dideliu
gavėjų skaičiumi.
Nedarbo draudimo pakeitimo norma paprastai kinta tarp 40-75 proc. ir yra apri
bota išmokos mokėjimo laikotarpiu (Vodopevic, ed. VVhitehead, 2004, p.3).
M. Vodopevic, T. ed. VVhitehead (2004; p.7) vardija daug nedarbo draudimo siste
mos veikimo pasekmių, vienas kurių galima laikyti teigiamomis, kitas - neigiamomis.

Prie teigiamų galima priskirti tai, kad nedarbo socialinis draudimas:
1.užtikrina didžiulį apdraudžiamų darbuotojų skaičių, o per jį ir gerą socialinę
apsaugą;
2.gerai veikia ypatingų sektorinių, regioninių krizių atvejais, nes gali būti pa
kankamai finansuojamas krizių nepaliestų sektorių ir regionų darbuotojų
įmokomis;
3.veikia kaip automatinis stabilizatorius, nes krizių metu išmokomis palaiko
mas darbo netekusių asmenų vartojimas ir visuminė paklausa, o tai leidžia

išvengti dar skaitlingesnių atleidimų iš darbo;
4.mažina neformalų sektorių, nes darbuotojai siekia įsidarbinti legaliai, kad tu

rėtų apsaugą darbo netekimo atveju;
5.mažina bedarbių socialinės apsaugos politines rizikas, nes apsidraudusieji
išankstinėmis įmokomis nusiperka teises į išmokas;

6.mažina darbo jėgos perteklių, nes išmokas gaunantieji sumažina darbo pasiū
lą ir padeda išlaikyti nekrintančią darbo kainą.
Nedarbo draudimas taip pat yra kritikuojamas dėl neigiamų pasekmių, kurias su
kuria nedarbo draudimo išmokos:

1.bedarbių nenorą grįžti į darbą;
2.didina nuolatinį nedarbą;
3.pasiduoda politiniam spaudimui, t. y. keisdami taisykles politikai turi teisę
manipuliuoti apsauga nuo nedarbo;
4.neapima neformalaus sektoriaus dirbančiųjų;
5.turi darbo užmokesčio švelninimo poveikį;
6.mažina privačių apsisaugojimo nuo nedarbo priemonių plitimą.
Kitame savo tyrime M. Vodopevic, T. ed. VVhitehead (2004,2005] teigė, kad išsivys
čiusiose šalyse nedarbo draudimas yra labiausiai paplitusi bedarbių pajamų apsaugos
programa. Vienas iš jos privalumų yra tas, kad užtikrina gerą apsaugą, nes apdrau
džiama dauguma dirbančių žmonių, nepriklausomai nuo profesijos ar gamybos šakos
bei užtikrinamas adekvatus ir efektyvus vartojimo išsaugojimas. Pavyzdžiui, tyrimai
JAV rodo, kad bedarbių namų ūkių gerovė yra tik 3-8 proc. mažesnė nei dirbančiųjų
identiškų namų ūkių. (Hamermesh and Sleznick.1995), o nesant nedarbo draudimo
vidutinės vartojimo išlaidos sumažėtų iki 20 proc. (Gruber,1997) (šaltinis: Vodopevic,
ed. VVhitehead (2004,5; p. 1) .

Nedarbo efektyvumo vertinimo rodiklius kritikavo D. R. Hovvell, M. Rehm (2009).
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Jie teigė, kad makrolygmeniu buvo nepakankamai kreipiama dėmesio į nedarbo iš
mokos dosnumo rodiklių stiprumą, ekonominę svarbą, priežastingumą ir politinę

reikšmę. Makroliteratūra iš esmės labiausiai rėmėsi pakeitimo norma, kurią EBPO pa
tikslino ir pasiūlė grynąją pakeitimo normą. Grynoji pakeitimo norma yra grynosios

išmokos dalis nuo grynojo visų dirbančiųjų vidutinio darbo užmokesčio ir gali būti
apskaičiuojama, įtraukiant socialinę paramą arba ne.

Ieškodami ryšių tarp išmokų dosnumo ir įvairių šalies darbo rinkos rodiklių D. R.
Howell ir M. Rehm [2009) naudojo du nedarbo efektyvumo vertinimo rodiklius (gry
nąją pakeitimo normą ir gavėjų lygį]. Pagrindinė išvada, kurią padarė D. R. Howell, M.

Rehm (2009), yra ta, kad grynoji pakeitimo norma EBPO šalyse mažai buvo susieta
su nedarbu ar jo pokyčiais, tačiau tarp šių rodiklių buvo nustatytas atvirkščias ryšys.

Todėl, autorių požiūriu, politika negali būti vertinama tik pagal savo galimybes suma
žinti nedarbą, bet turi būti atsižvelgiama į kaštų ir išmokų pasiskirstymo kriterijus.
Nedarbo draudimo poveikis nedarbui
Vertinant nedarbo draudimo sistemą bene aštriausiai diskutuojamas jos išmokų
poveikio nedarbui klausimas. Išskiriami įvairūs poveikio nedarbui ar darbo paieš
koms aspektai. Nedarbo draudimas gali turėti poveikį darbo paieškų intensyvumui,
darbo užmokesčio pasirinkimui po nedarbo laikotarpio, kitų šeimos narių darbo pa
siūlai ir pasirinkimui tarp formalaus ir neformalaus užimtumo. Nedarbo draudimo
programos taip pat gali atvirkščiai sąveikauti su krizės pasekmėmis, t. y. pratęsti ne

darbą pokriziniu laikotarpiu. Taip pat gali turėti poveikį ekonominiam augimui, veikti
įmonių restruktūrizavimo ir darbuotojų atleidimo sprendimus.
D. Acemoglu ir R. Shimer teigė, kad nedarbo draudimas didina darbo našumą,
sudarydamas galimybę ieškotis darbo. D. Acemoglu, R. Shimer (2000) nuomone labai
daug tyrimų orientuojasi į vartojimo švelninimą ir nedarbo draudimo rizikų pasida

lijimą. Autoriai tyrinėjo JAV skirtingų nedarbo politikų poveikį nedarbui, bendrajam
produktui, darbo našumui ir gerovei. Jie nustatė, kad nedarbo išmokų sumažinimas
sumažins tiek rizikų pasidalijimą, tiek bendrą vartojimą. Ir priešingai, padidinimas

padidins bendrąjį produktą ir pagerins rizikų pasidalijimą.
Priežastinio ryšio tarp nedarbo išmokų ir nedarbo aiškinimą remiantis prielaida,
kad darbo paieškos priklauso nuo skirtumo tarp pajamų iš darbo ir nedarbo išmo
kos, kritikavo M. Vodopevic, T. ed. VVhitehead (2004). Jų nuomone, šis skirtumas yra
pervertinamas tuo atveju, jei dirbantysis gauna didelę naudą iš darbo arba nepasi
tenkinimą iš nedarbo (esamomis pajamomis) arba jei dirbantysis žino, kad nedarbas

neigiamai paveiks būsimą užimtumą ir darbo užmokestį. Pagal šį platesnį požiūrį, ne
stebintų, jog ryšys tarp nedarbo išmokos ir nedarbo lygio būtų silpnas. Todėl galima
teigti, kad nedarbo išmokų dosnumo mažinimas, siekiant mažinti nedarbo lygį, gali
turėti abejotiną reikšmę. Tai net gali mažinti dirbančiųjų motyvaciją ir mažinti norą
dalyvauti darbo rinkoje.

Vis dėlto sunku būtų paneigti, kad nedarbo išmokos veikia nedarbą dviem būdais:
skatina darbo paieškų pastangas ir geresnį dirbančiųjų darbo užmokesčio užtikrinimą.
Tai gali arba pratęsti nedarbo laiką, arba sutrumpinti jį, siekiant užsitikrinti papildomas
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pajamas bei suaktyvinant darbo paieškas. Antra, nedarbo draudimo išmokos pagerina
dirbančiųjų derybines pozicijas, teigia M. Vodopevic, T. ed. VVhitehead (2004,5).
Didelė dalis tyrimų tiek išsivysčiusiose, tiek pereinamosiose ekonomikose randa
teigiamo elastingumo tarp nedarbo ir nedarbo išmokų dydžio bei mokėjimo trukmės.

To įrodymas - baigiantis išmokos mokėjimo laikui dažniausiai įsidarbinama. Taip pat
eksperimentiniai tyrimai JAV parodė, kad tie, kuriems už įsidarbinimą buvo pasiūly
ta premija, įsidarbino, nepaisydami būsimo darbo užmokesčio dydžio. Taip pat ]AV
1970 m. atlikti tyrimai parodė, kad nedarbo išmoka didina būsimą darbo užmokestį
įsidarbinus bei padeda rasti tinkamą darbą. Naujesnės studijos šį ryšį paneigia. Bra
zilijoje atliktas tyrimas parodė, kad padidinus nedarbo draudimo dosnumą, padidėjo
savarankiškai dirbančiųjų skaičius (Cunningham, 2000, cit. Vodopevic, ed. VVhitehead
(2004,5; p. 2).
Nedarbo išmokos taip pat daro poveikį nuolatiniam nedarbui. Tai reiškia, kad ne

darbo išmokas turinčios ekonomikos patiria didesnį ir ilgesnį nedarbą ekonominių
krizių laikotarpiais. Teoriniai modeliai tikina, kad nesant nedarbo draudimo, ekono
mikos atsigautų greičiau, nes darbo užmokesčiai reguliuojasi greičiau, darbo paieškos
būtų intensyvesnės.
Kita vertus, dosnesnė nedarbo draudimo sistema pailgina nedarbo laiką ir padidi

na ilgalaikių bedarbių skaičių, teigė O. Blanchard ir J. VVolfers (1999), (cit. Vodopevic,
ed. VVhitehead (2004,2005), nes ilgalaikių bedarbių įgūdžiai sumažėja, o darbdaviai
ilgalaikius bedarbius traktuoja kaip labiau rizikingus ir todėl nenori jų samdyti.
Bedarbių srautus darbo rinkoje sumažina patirties įvertinimas (angį. experience rating) - nedarbo draudimo finansavimo metodas, kuris už dirbančiųjų atleidimą
„baudžia" darbdavius, padidindamas jiems draudimo įmokas. (Vodopevic, ed. VVhite

head (2004,5). Šiam požiūriui prieštaravo N. Stahler (2007). Jis teigė, kad Europoje
netikslinga įvesti patirties vertinimo (angį. experience rating) nedarbo draudimo sis
temą. Padidinus mokesčius už atleidimą iš darbo, mažėja darbo vietų kūrimas, jų per

skirstymas link didesnių darbo užmokesčių darbo vietų. Didesni atleidimo iš darbo
mokesčiai pabrangina atleidimą iš darbo, todėl gali augti nedarbas.

Nedarbo draudimo poveikis paskatoms dirbti
Nedarbo draudimo išmokų poveikio darbo paieškų ar įsitraukimo į darbo rinką
iniciatyvumo tyrimai yra labai susiję su nedarbo trukmės tyrimais. Antai, 2001 m. R.
Di Telia, R. A. MacCulloch pristatė modelį, kuriame vyriausybė nustato nedarbo iš
mokas, kai krizės laikotarpiu padidėja nedarbas, suvaržomas biudžetas ir susidaro
aplinkybės, kuriomis nedarbo išmokos gali turėti poveikį darbo paieškų iniciatyvumui
ir tokiu būdu didinti nedarbą. Remdamiesi modeliavimo rezultatais, R. Di Telia, R. A.

MacCulloch (2001) priėjo prie šių išvadų:
•tikėtinas didesnis darbo paieškų iniciatyvumas, kai mokamos mažesnės ne
darbo išmokos, o didesnė gerovė tada, kai ekonominių sukrėtimų bei didelio
nedarbo metu mokamos dosnesnės draudimo išmokos;

•nedarbo išmokų dydis gali išlaikyti aukštą nedarbo lygį ir pasibaigus ekono
minei krizei;
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• mažesnis nedarbas sumažina rizikos grėsmę ekonomikai ir gali paskatinti su
mažinti nedarbo išmokas.

Poveikis darbo paieškos iniciatyvumui gali būti matuojamas išmokos elastin
gumu - nedarbo trukmės padidėjimo dalis (proc.) dėl padidėjusios išmokos dalies
(proc.) bei trukmės elastingumu, kuris panašiai susieja nedarbo trukmę su potencialia
išmokos mokėjimo trukme.

Pagal R. Layard (1991], (cit. Vodopevic, ed. VVhitehead (2004,2005; p. 4) paprastai
išmokos elastingumas ranguojamas nuo 0,2 iki 0,9, priklausomai nuo būklės darbo rin
koje ir šalyje veikiančios draudimo sistemos parametrų (pavyzdžiui, 0,6 elastingumas
reiškia, kad 10 proc. padidėjus pakeitimo normai, nedarbo trukmė pailgėja 6 proc. arba
viena savaite, jei vidutinė nedarbo trukmė yra 17 savaičių). Pagal L. F. Katz ir B. D. Meyer
(1990) trukmės elastingumas |AV yra tarp 0,4 ir 0,5, t. y. viena savaite pailgėja nedar
bo trukmė. L. F. Katz ir B. D. Meyer (1990) įvertino, kad išlaikant tokias pačias išmokų

išlaidas, pailgėjęs išmokos gavimo laikas turi didesnį atvirkščią poveikį nedarbui, nei
turėtų pakeitus išmokos dydį. jie teigia, kad išmokos mokėjimo trukmė paaiškina apie
10-30 proc. nedarbo trukmės skirtumo tarp ĮAV ir Jungtinės Karalystės (Vodopevic, ed.

VVhitehead (2004, 2005; p.2). Šią nuomonę 2006 m. patvirtino B. Ebbinghaus. ]is pažy
mėjo, kad ne išmokos dydis, o kvalifikacinės sąlygos gauti nedarbo išmoką bei nedarbo
išmokos trukmė motyvuoja bedarbį grįžti į darbo rinką.
Nedarbo išmokos ir planuojamo darbo užmokesčio santykį, grįžus į darbo rinką, o
taip pat jų poveikį iniciatyvai grįžti į darbo rinką tyrinėjo D. R. Hovvell, M. Rehm (2009).
Jų požiūriu, nedarbo išmokos dydis nustato iš anksto numatomą darbo užmokestį, o
pastarasis sąlygoja iniciatyvą ieškotis darbo bei asmens pasirinkimą: likti bedarbiu,
ar ieškoti darbo. Paprastai teigiama, kad nedarbo išmokos padidina nedarbo trukmę

ir nedarbo lygį. Autorių požiūriu, dabartiniai tyrimai siekia palaikyti šią ortodoksinę
prielaidą. Didžiausias palaikymas kyla iš makroekonominės literatūros, kurioje verti
namas išmokų dosnumas, taikomi regresiniai modeliai. Tuo tarpu mikroekonominėje literatūroje tyrinėjamas išmokų dosnumo poveikis nedarbo trukmei. Daug tyrimų

yra skirta parodyti, kad dosnios nedarbo išmokos gali paaiškinti aukštą nedarbo lygį
ES darbo rinkos sukrėtimų laikotarpiais (Ljungąvist and Sargent, 1998, 2003, 2005,
2007, cit. Howell, Rehm (2009).
Tačiau tuo atveju, kai dirbantieji vertina darbą ir nenori tapti bedarbiais, nedarbo
išmokos padidėjimas turi labai mažą poveikį nedarbo augimui, teigia D. R. Hovvell, M.
Rehm (2009). Tuo tarpu nedarbo išmokų dosnumo sumažinimas sėkmingai mažina
nedarbą, tačiau gali turėti didesnę neigiamą reikšmę ekonomiškai neaktyvių gyvento

jų dalyvavimui (nėra paskatų).
Nedarbo išmokų poveikis ekonomiškai neaktyvių gyventojų atėjimui į darbo rin
ką nėra gerai ištyrinėtas, teigė M. Vodopevic, T. ed. VVhitehead (2004, 2005). Kai kurie

tyrimai parodė, kad nedarbo draudimas EBPO šalyse į darbo rinką pritraukia speci
fines grupes, pavyzdžiui, moteris ir vyresnius dirbančiuosius. Šios grupės labiau ima
vertinti užimtumą, kitaip tariant „teisės poveikį". Tačiau JAV atlikti tyrimai pateikia

įrodymų, kad išmokų padidinimas padidina tiek užimtumą, tiek nedarbą. (Ravallion,
2003, cit. Vodopevic, ed. VVhitehead (2004, 2005).

336 Socialinis draudimas Lietuvoje: kontekstas, raida, n

Nedarbo draudimas taip pat veikia darbo pasiūlą nedarbo išmokos gavėjų šeimų
nariams. Labiau dosnios nedarbo išmokos stabdo darbo pasiūlą šeimų nariams, tai
vadinama „pajamų efektu". Pavyzdžiui, JAV tyrimai rodo, kad darbo pasiūla bedarbių
žmonoms priklauso nuo gaunamos nedarbo išmokos dydžio: 1 doleriu padidinta be

darbio vyro nedarbo išmoka sumažina jo žmonos tikėtiną darbo užmokestį 36 proc.
(Vodopevic, ed. VVhitehead (2004, 2005; p. 3).
Nedarbo išmokų poveikį darbo jėgos mobilumui analizavo K. Tatsiramos (2004].
Jis nustatė, kad nedarbo išmokos nesukuria neigiamo poveikio darbo jėgos mobilumui.
Jo nuomone, idėja, kad dosnesnė nedarbo draudimo sistema yra susijusi su mažesniu
mobilumu, nepasitvirtina. Atvirkščiai, nedarbo išmokų gavimas skatina mobilumą.
Nors tikslų mechanizmą, kaip nedarbo išmokos veikia mobilumą nustatyti sudėtinga.
K. Tatsiramos (2004] nuomone, nedarbo išmoka padengia paieškos ir mobilumo kaš
tus ir tokiu būdu didina užimtumo galimybes nuotoliniu būdu.

Nedarbo išmokų poveikis augimui
Nedarbo išmokų poveikis augimui taip pat nėra aiškus, sako M. Vodopevic, T. ed.

VVhitehead (2004,2005]. Teoriniai modeliai, siekiantys tai išsiaiškinti, yra prieštarin
gi. Vieni iš jų tikina, kad nedarbo draudimas gali palaikyti aukštos kokybės ir dide
lio darbo užmokesčio darbo vietų kūrimą. Tokiu būdu ekonomikoje galima pasiekti
geresnių rezultatų. Dosnesnės nedarbo išmokos, t. y. adekvati apsauga nuo nedarbo

rizikos, taip pat skatina dirbančiuosius įgyti labiau specializuotų įgūdžių, kurie didina
užimtumo efektyvumą. Kiti tyrėjai tikina, kad valstybės nedarbo draudimo programos
sumažina privačias išmokas ta dalimi, kurią teikia nedarbo draudimas, tokiu būdu pa
žeidžiant ekonomikos efektyvumą.

Kitas nedarbo išmokų poveikis ekonomikos augimui gali būti paaiškinamas per
darbo vietų perskirstymą ir įmonių restruktūrizavimą. Pagal M. Vodopevic, T. ed. VVhi

tehead (2004, 2005], nedarbo išmokos padidina laikinų atleidimų iš darbo tikimybę.
Tokiu būdu galima įmonių restruktūrizavimą padaryti patrauklesnį (Blanchard,1997,
cit. Vodopevic ed. VVhitehead (2004, 2005].
Kita vertus, nedarbo išmokų padidinimas neskatina darbo vietų kūrimo ir tokiu
būdu nedidina bendro vidaus produkto (Mortensen, 1994, cit. Vodopevic, ed. VVhite

head (2004, 2005).
Dar vienas nedarbo išmokų galimų poveikio augimui rūšių yra automatinis mak
roekonominis stabilizatorius, pastebi M. Vodopevic, T. ed. VVhitehead (2004, 2005).
Nedarbo išmokos sušvelnina neigiamą BVP sukrėtimų poveikį ir taip pat suvaržo
perkaitimą, kai ekonomika pradeda augti. Smukimo laikotarpiais nedarbo išmokoms

skirtos lėšos auga, tuo tarpu nedarbo įmokos mažėja ir injekcija į perkamąją galią su
švelnina ekonomikos susitraukimą. Ekonomikos pakilimo laikotarpiais nedarbo įmo
kos didėja, o nedarbo išmokos mažėja, sulaikydamos plėtrą. Empiriniai tyrimai Šiau
rės Amerikoje rodo, kad nedarbo draudimas sumažina BVP nuostolius smukimo lai
kotarpiu iki 10-15 proc. (Chimerine et ai., 1999, cit. Vodopevic, ed. VVhitehead (2004).
Nepaisant to, S. Moyen, N. Stahler (2010) ir vėl teigė, kad paskutinė ekonominė
krizė ir nedarbo augimas sukėlė politines diskusijas apie optimalų nedarbo išmokų
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mokėjimo laiką. Jie iš verslo ciklo perspektyvos analizavo verslo ciklo ryšį su nedarbo
draudimu. Autoriai nustatė, kad cikliški nedarbo išmokos mokėjimo trukmės svyravi
mai pažeidžia darbo rinkos reguliavimąsi krizių metu, jei padidinama nedarbo išmo
ka ir darbo užmokesčiai. Todėl užimtumas mažėja, lyginant su situacija, jei nedarbo
išmokos mokėjimo trukmė išliktų pastovi. Tačiau vartojimą namų ūkiams nedarbo
išmoka švelnina, sako S. Moyen, N. Stahler (2010).
Tai, kad nedarbo draudimo sistema generuoja keletą rezultatų, tarp jų sušvelni

na bedarbių vartojimo pokyčius ir skatina iniciatyvas aktyviai ieškoti darbo, pritaria
ir N. Mojsoska-Blazevski (2011), Nors ir priklausoma nuo nedarbo draudimo siste

mos struktūros (išmokos lygio, išmokos mokėjimo trukmės) ji gali iškraipyti darbo
paieškos elgseną ir nukreipti į nedarbo spąstus. Todėl, jos nuomone, reikia reformuoti

nedarbo draudimo sistemą taip, kad ji užtikrintų siekį ieškoti darbo ir neskatintų pri
klausomybės nuo išmokų, o taip pat užtikrintų reikiamą pajamų apsaugą bei prisitai
kymą prie verslo ciklų.
Pripažįstama nedarbo draudimo svarba ir efektyviai paskirstant šalies darbo išteklius,
sumažinant neformalaus darbo paplitimą. Nedarbo draudimo išmokos suteikia laiko bedar
biui ieškotis darbo, nesiimti neformalios veiklos, jei paieškos užtrunka ilgiau, bet rinktis

darbą, kuris geriausiai atitinka jo kvalifikaciją ir patirtį. O tai prisideda ir prie bendro ūkio
produktyvumo augimo (Report VI, 2011. P.69.).

Apibendrinant nedarbo draudimo išmokų poveikį darbo rinkai, ekonomikai, gali
ma teigti, kad jos mažina iniciatyvą ieškoti darbo, padidina nedarbo apimtis, pagerina

dirbančiųjų derybines pozicijas, skatina formalų užimtumą, didina darbo jėgos mobi
lumą, sulėtina ekonominių krizių reguliaciją, gali padidinti atskirų grupių dalyvavimą
darbo rinkoje, sumažinti darbo pasiūlą bedarbių šeimų nariams, švelnina vartojimą,
tokiu būdu sumažina BVP nuostolius krizės metu, lengvina įmonių restruktūrizaciją.

10.2. Lietuvos nedarbo draudimo sistemos ypatybės
ES šalių kontekste
Nedarbo socialinio draudimo įstatymas buvo priimtas 2003 m. gruodžio 16 d.
Tačiau jau 2004 m. lapkričio ir gruodžio mėn. buvo priimtos pirmosios įstatymo pa
taisos. 2004 m. lapkričio mėn. įstatymo pataisomis buvo išplėstas draudžiamųjų ne
darbo socialiniu draudimu ratas, įtraukiant vidaus tarnybos sistemos pareigūnus,

Valstybės saugumo departamento sistemos, Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Kalėjimų
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių
įstaigų ir įmonių pareigūnus.
Taip pat buvo pakeistas nedarbo socialinio draudimo keletas administravimo as
pektų. 2004 m. gruodžio mėn. įstatymo pataisos pakeitė nedarbo draudimu draudžia

mų asmenų straipsnio išdėstymą, įtraukiant karšto apsaugos sistemos pareigūnus,
privalomosios tarnybos karius ir 1.1. Taip pat buvo pakeistas teisę į išmoką reglamen
tuojantis straipsnis, kur buvo numatyta, kad teisė atsiranda tik atleidus darbuotoją
ne dėl jo kaltės bei įsiregistravus darbo biržoje ir ne vėliau kaip 6 mėn. po atleidimo
iš darbo dienos. Koreguota ir nedarbo išmokos dydžio priklausomybė nuo mokėjimo
trukmės. Taip pat buvo numatyta, kad nedarbo išmoka sustabdoma tik tada, kai da-
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lyvaujama aktyvios darbo rinkos priemonėse ir gaunamas darbo užmokestis, tačiau
nestabdoma, kai gaunama mokymo stipendija.
2005m. lapkričio mėn. vėl buvo priimtos Nedarbo socialinio draudimo įstatymo
pataisos, kurios numatė nedarbo socialinio draudimo įmokų skaičiavimą už diploma
tų sutuoktinius tuo laikotarpiu, kai diplomato sutuoktinis praleido užsienyje su diplo

matu, dirbančiu LR diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje. Įmokos apskai
čiuojamos nuo 0,5 diplomato pareiginės algos ir mokamos iš LR valstybės biudžeto.
2006m. gegužės mėn. vėl buvo priimtos įstatymo pataisos, apibrėžiančios nedar
bo draudimu draudžiamųjų ratą. Buvo pakeistas 4 str. 5 punktas, kuris numato nedar
bo socialiniu draudimu draudimą valstybės tarnautojams ir profesinės karo tarnybos
karių sutuoktiniams.
2006m. birželio mėn. buvo keičiamas asmens draudžiamųjų pajamų, nedarbo
draudimo stažo apibrėžimas, nedarbo socialiniu draudimu draudžiamų vaiko globėjų

reglamentavimas, teisės į nedarbo išmoką papildymai dėl vaiko auginimo laikotarpių
bei privalomosios nuolatinės karo tarnybos.
2007m. gruodžio mėn. Nedarbo socialinio draudimo įstatymo pataisos vėl kore
gavo apdraustojo asmens draudžiamųjų pajamų apibrėžimą, vėl keitė reglamentavimą
nedarbo socialiniu draudimu draudžiamųjų valstybės tarnautojų ir profesinės karo
tarnybos karių sutuoktinių rato apibrėžimą. Draudžiamųjų ratas papildytas asmeni
mis, kurie slaugo neįgalų asmenį. Taip pat buvo koreguotas nedarbo išmokos dydžio
reglamentavimas. Koreguotas derinimas su kitomis socialinės apsaugos išmokomis,
išbraukiant „kompensacijas už ypatingas darbo sąlygas".
2008m. lapkričio mėn. vėl koreguojamas valstybės tarnautojų ir profesinės karo
tarnybos karių bei deleguotų asmenų sutuoktinių rato apibrėžimas.
2009m. birželio mėn. buvo keistas teisę į nedarbo išmoką reglamentuojantis
straipsnis, nedarbo išmokos skyrimo sąlygos. Buvo pakeistos nedarbo draudimo iš
mokos neskyrimo sąlygos, jas sugriežtinant, jei bedarbis atsisako Darbo biržos siūlo
mo darbo. Numatyta stabdyti nedarbo išmokos mokėjimą ir tuo atveju, kai bedarbis
gauna mokymo stipendiją. Koreguotas nedarbo išmokos mokėjimo pratęsimo regla
mentavimas dėl ligos, nėštumo ir gimdymo. Numatyta pratęsti nedarbo draudimo iš
mokos mokėjimo laiką atskirų savivaldybių teritorijose.
2011 m. birželio mėn. buvo išplėstas nedarbo socialiniu draudimu draudžiamų
karių ratas.

Apibendrinant galima teigti, kad priėmus Nedarbo socialinio draudimo įstatymą
ir toliau buvo tikslinamas ir plečiamas draudžiamųjų ratas, teisė į išmoką, išmokos dy

dis. Įstatyme palaipsniui atsirado ir valstybės lėšomis draudžiamos jautrios socialinės
grupės: auginantys vaikus ar slaugantys neįgaliuosius ir kt. asmenys. 2009 m. teisės
į nedarbo išmoką sąlygos buvo sugriežtintos, atsižvelgiant į esamą šalies ūkio, darbo
rinkos ir socialinio draudimo sistemos situaciją.
Nedarbo draudimu Lietuvoje privalomai draudžiami visi už darbo užmokestį dir
bantys asmenys - pagal darbo sutartis ir tarnaujantys valstybės tarnyboje, o taip pat ir

prižiūrintys vaiką iki 3 m. amžiaus ar slaugantys neįgalų šeimos narį (Nedarbo socia
linio draudimo įstatymas, 2003].
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Teisė į nedarbo draudimą atsiranda kartu su oficialiu bedarbio statusu, t. y. teisę į

nedarbo draudimo išmoką turi registruoti Darbo biržoje bedarbiai. Tačiau yra įtvirtinti
ir minimalūs draudimo stažo reikalavimai: iki įsiregistravimo teritorinėje Darbo biržoje
bedarbis turi turėti ne mažesnį kaip 18 mėn. nedarbo draudimo stažą per paskutinius
36 mėn., turi būti atleistas iš darbo darbdavio iniciatyva, nesant darbuotojo kaltės.
Pagal minimalų draudimo stažo reikalavimą Lietuvoje nedarbo socialinio draudi
mo išmoka yra beveik sunkiausiai pasiekiama, lyginant su kitomis ES šalimis. Daugu

moje šalių pakanka draudimo stažo iki 12 mėn. o keliose šalyse - tik iki pusės metų.

ATBEBGCZDEUCEEH.

Lt m lv k n. n n
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36
48

10.2-1 pav. Minimaliai nedarbo išmokai gauti reikalaujamas stažas ir laikotarpis, per kurį
šis stažas apskaičiuojamas (mėn.).
Šaltinis: MISSOC apvalinta savaitėmis.

Pagal kitus kriterijus, keliamus nedirbančiam pretendentui į bedarbio išmoką,
Lietuvos nedarbo socialinis draudimas irgi pasižymi griežtais reikalavimais bedar

biams. Lietuvoje, kaip ir dar beveik pusėje ES šalių (Austrijoje, Belgijoje, Bulgarijoje,
Danijoje, Estijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Lenkijoje, Rumunijoje] reikalauja
ma, kad asmuo visai neturėtų jokio darbo, nors kai kuriose šalyse reikalaujama dirbti

ne ilgiau, negu leistinas darbo laikas (Čekijoje, Graikijoje, Italijoje, Lietuvoje, Nyder
landuose, Jungtinėje Karalystėje), o, pvz., Italijoje ir Slovakijoje reikalaujama, kad pre
tendentas neuždirbtų daugiau, nei tam tikra pajamų suma. Lietuvoje, kaip ir Čekijoje,

Airijoje ir Jungtinėje Karalystėje taip pat negalima būti ir dieninio skyriaus studentu.
Norint gauti bedarbio pašalpą registruotis darbo biržoje reikalaujama visose ES
šalyse, bet papildomai daugumoje šalių reikia būti ir įdarbinimo agentūros (darbo

biržos) įskaitoje (Austrijoje, Bulgarijoje, Danijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Vokietijo
je, Graikijoje, Vengrijoje, Italijoje, Lietuvoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Ispanijoje). Lietu
voje, kaip ir Vokietijoje, taip pat yra privalomas reikalavimas dalyvauti siūlomose ak
tyviose darbo rinkos priemonėse (mokymuose, užimtumo programose, viešuosiuose
darbuose ir pan.).
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Lietuvoje, kaip ir praktiškai visose ES šalyse, bedarbis turi tenkinti tinkamumo ir
noro dirbti sąlygas, t. y. būti darbingo amžiaus ir sveikas, sutikti imtis viso darbo laiko
įdarbinimo pasiūlymo, aktyviai ieškotis darbo.

ES šalyse yra gana didelė nedarbo išmokos dydžio nustatymo įvairovė. Tačiau
galima rasti ir nemažai bendro analizuojant išmokos apskaičiavimo formulės kinta
muosius. Lietuvoje nedarbo draudimo išmoka apskaičiuojama kaip pastovios ir kin
tamos dalių suma.

Pastovią nedarbo draudimo išmokos dalį sudaro mokėjimo mėnesį galiojančių vals
tybės remiamų pajamų dydis (2008-2013 m. jis lygus 350 Lt). Tuo tarpu kintama nedarbo
draudimo išmokos dalis apskaičiuojama, remiantis bedarbio buvusiu darbo užmokesčiu

per 36 mėn. laikotarpį iki už praėjusio kalendorinio ketvirčio pabaigos nuo bedarbio įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos. Pirmus tris mėn. mokama 40 proc. buvu
sio atlyginimo dydžio kintama išmokos dalis, o vėliau - 20 proc. Tačiau labai svarbu, kad
išmokai taikomos „lubos", ji nuo 2009 m. negali būti didesnė už 650 Lt., anksčiau „lubos"

buvo 70 proc. Vyriausybės patvirtintų vidutinių visų apdraustųjų draudžiamųjų pajamų.
10.2-1 lentelė. Nedarbo išmokų dydžio kriterijai ES šalyse
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Šaltinis: M1SS0C
f-fiksuota išmoka.
Lietuvoje, kaip ir daugumoje kitų Europos šalių, pirmasis veiksnys nustatant ne
darbo išmoką yra prarastos pajamos dėl nedarbo ne savo noru. Išmokų „lubos" taip
pat yra fiksuojamos daugelyje Europos šalių, kaip ir Lietuvoje. Vakarų Europos šalyse
(Austrijoje, Belgijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Airijoje, Liuksemburge, Portu

galijoje, Ispanijoje, Jungtinėje Karalystėje] nustatant nedarbo išmoką atsižvelgiama į
tai, ar šeimoje yra išlaikytinių. \ draudimo stažo trukmę apskaičiuojant išmokos dydį
atsižvelgiama tik keliose šalyse: Bulgarijoje, Latvijoje, Olandijoje, Lenkijoje, Rumunijo
je. Atleidimo priežastys, nustatant nedarbo išmoką, svarbios tik Bulgarijoje. Tuo tarpu

bedarbio amžius imamas dėmesin tik Airijoje ir Italijoje.
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Lietuva, kaip ir Slovakija bei Jungtinė Karalystė, turi didžiausią draudimo stažo
trukmę, kurios metu uždirbtas darbo užmokestis imamas dėmesin apskaičiuojant ne

darbo išmoką. Tuo tarpu tarp mažiausią draudimo stažą taikančių šalių yra Graikija,
Olandija, Belgija, Čekija, Danija, Italija, Liuksemburgas. Ilgesnis laikotarpis, kuriuo re
miamasi apskaičiuojant nedarbo išmoką, geriau atspindi buvusius darbą praradusiojo
nuopelnus ir sumokėtas nedarbo draudimo įmokas. Ypač tai svarbu tokiose šalyse,
kaip Lietuva, kuriose darbo užmokesčiai yra lankstūs, t. y. kai susidūrusios su finansi
niais sunkumais įmonės sumažina algas darbuotojams. Jeigu skaičiuojant bedarbio iš

moką imamas dėmesin tik paskutinis laikotarpis prieš netenkant darbo, išmokos būtų
apskaičiuotos tik nuo sumažėjusio darbo užmokesčio ir būtų dar mažesnės.

10.2-2 pav. Draudimo stažo trukmė, apskaičiuojant nedarbo išmoką (mėn.).

10.2-3 pav. Nedarbo išmokos pakeitimo norma.
Šaltinis: ILO duomenys.
*Apima ir papildomai mokamą fiksuotą išmokos dalį.

Vis tiktai Lietuvoje taikoma nedarbo socialinio draudimo išmokos apskaičiavimo
formulė lemia labai mažas išmokas. Išmokos vidutinė pakeitimo norma (vidutinės

bedarbio išmokos ir jo buvusio atlyginimo santykis] yra žemiausia ES ir siekia apie
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40 proc. nors, kaip minėjome, ją apskaičiuojant imamas buvęs atlyginimas per vieną

ilgiausių ES šalyse draudimo laikotarpių. Aukščiausios pakeitimo normos yra Liuk
semburge (iki 80 proc.) ir Danijoje (iki 90 proc). Danija šiuo atveju yra vienas iš lanks
čios ir saugios darbo rinkos pavyzdžių, kur laikomasi nuostatos, jog iš karto netekus
darbo mokama didelė nedarbo išmoka skatina darbo jėgos mobilumą.

10.2-4 pav. Maksimali nedarbo išmokų mokėjimo trukmė (mėn.).
Šaltinis: MISSOC.

Lietuvoje, kaip ir Belgijoje, Čekijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Slovakijoje bei
Slovėnijoje yra nustatoma nedarbo išmokos mokėjimo trukmė. Lietuvoje, jei nedarbo
draudimo stažas, įgytas iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos, mažesnis
negu 25 m., nedarbo draudimo išmoka mokama 6 mėn., jei jis yra nuo 25 m. iki 30 m. 7 mėn., jei nuo 30 m. iki 35 m. - 8 mėn., jei 35 m. ir daugiau - 9 mėn. Priešpensinio
amžiaus asmenims pašalpos mokėjimo trukmė pratęsiama dar dviem mėn. Vyresnio

amžiaus bedarbiams ilgiau moka išmokas ir nemažai kitų šalių (Čekija, Estija, Graikija,
Airija, Italija, Nyderlandai, Suomija, Slovakija).
Nedarbo išmokų mokėjimo trukmė priklauso nuo draudimo įmokų mokėjimo
trukmės ir Bulgarijoje, Vengrijoje, Rumunijoje, Ispanijoje, Olandijoje, Estijoje. Italijoje
ir Čekijoje svarbus bedarbio amžius. Darbo stažo ir amžiaus reikalavimus derina Ai

rija, Austrija, Graikija, Prancūzija, Vokietija, Slovėnija, Portugalija. Lenkijoje pašalpos
mokėjimo trukmė priklauso nuo gyvenimo vietovės, šeimos sudėties, stažo ir amžiaus,
Slovėnijoje - nuo šeimos sudėties, Švedijoje - nuo vaikų skaičiaus.
Lietuva taip pat patenka tarp tų šalių, kur pajamų apsauga dėl nedarbo mokama
pakankamai trumpai. Lietuvoje maksimali išmokos mokėjimo trukmė yra tokia pati,

kaip ir Bulgarijoje, ir šiek tiek ilgesnė, nei Slovakijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Ilgiau
sia nedarbo išmokų mokėjimo trukmė yra Olandijoje ir Portugalijoje. Grupė šalių - Da
nija, Prancūzija, Vokietija, Ispanija, Slovėnija - nedarbo išmoką moka iki dvejų metų.

Kaip ir daugelyje kitų ES šalių Lietuvoje nedarbo išmokos yra indeksuojamos,
tačiau griežtai numatyto indeksavimo kriterijaus nėra. Liuksemburge, Belgijoje, Suo
mijoje, Lenkijoje, Jungtinėje Karalystėje indeksuojama pagal vartojimo prekių kainų
indeksą, tuo tarpu tik Suomijoje ir Olandijoje - pagal darbo užmokesčio indeksą.
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10.2-2 lentelė. Nedarbo išmokos indeksavimas
ATBOBEC20EERFRDEaHUITLVLTLUHLI>LPTROSKSIESSEUK
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l/a - indeksuojama (nėra griežtai numatyto indeksavimo kriterijaus, neautomatiškas koregavimas),
p - indeksuojama pagal tam tikru būdu apskaičiuotą kainų indeksą,
w - indeksuojama pagal atlyginimus

Daugelyje ES šalių nedarbo išmokos mokamos ir dalinio nedarbo atveju (Belgi
joje, Bulgarijoje, Čekijoje, Danijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Ai
rijoje, Italijoje, Liuksemburge, Austrijoje, Portugalijoje, Suomijoje), taikant mažesnį
arba proporcinj išmokos sumažinimo koeficientą. Dalinė nedarbo išmokos paskirtis
reiškia, kad nedarbo išmoka gali būti derinama su gaunamu darbo užmokesčiu. To

kių išmokų nėra ne tik Lietuvoje, bet ir Estijoje, Vengrijoje, Rumunijoje, Slovakijoje.
Vengrijoje minėtų pajamų rūšių negalima derinti, tačiau jei užimtumas yra laikinas,
galima kuriam laikui sustabdyti išmokos mokėjimą ir vėliau jį atnaujinti.
10.2-3 lentelė. Nedarbo išmokų derinimas su darbo pajamomis
ATCZBBC0KS:FIFRDEH.HUITLVLTLUMLPt.lrROSKSESSUK
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Šaltinis: MISSOC.
+ galimybė visiškai derinti darbo pajamas su nedarbo išmoka: - nėra galimybės derinti darbo pajamų su nedarbo
išmoka: *- galimybė iš dalies derinti darbo pajamas su nedarbo išmoka.

Minėtose šalyse, kur numatytos galimybės iš dalies derinti nedarbo išmokas su
darbo pajamomis dažniausiai nustatomos tokios sąlygos:
•nustatoma maksimali darbo pajamų suma, kurią uždirbant mokama bedarbio

išmoka (Austrijoje, Čekijoje, Vokietijoje, Liuksemburge, Lenkijoje, Rumunijoje,
Slovakijoje);
•nustatoma maksimali darbo laiko trukmė per tam tikrą laikotarpį (Prancūzijo
je, Graikijoje, Ispanijoje, Jungtinėje Karalystėje);
•gaunant darbo pajamų mažinama nedarbo išmoka (Suomijoje, Ispanijoje).
10.2-4 lentelė. Apmokestinimas ir socialinio draudimo įmokų išskaičiavimas
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Šaltinis: MISSOC.

Kaip ir Latvijoje, Austrijoje, Belgijoje, Čekijoje, Portugalijoje ir Rumunijoje, Lietu
voje nedarbo išmokos nėra apmokestinamos. Tuo tarpu kitose ES šalyse nedarbo iš
mokos yra apmokestinamos pajamų mokesčiais ir socialinio draudimo įmokomis arba
tik pajamų mokesčiais.
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Šalys

Euklido atstumas

Rumunija

20 -I

Slovėnija

21 -

Bulgarija

2 -

Austrija

17 -

Graikija

B

Estija

B

Juksemburgas

14

Lietuva

13 _

-,

|
Danij a
10.2-5 pav. Nedarbo socialinio draudimo sistemų panašumai tarp ES šalių.

Anksčiau apžvelgti nedarbo socialinio draudimo instituciniai bruožai tarp ES ša
lių yra labai skirtingi. Nepaisant to, naudojant hierarchinę klasterinę analizę buvo pa
bandyta nustatyti panašius nedarbo socialinio draudimo sistemų tipus.

Klasifikavimui naudojami šie rodikliai:
1.minimalus stažas nedarbo išmokai gauti,
2.laikotarpis, per kurį šis stažas apskaičiuojamas,
3.nedarbo išmokos „lubos",
4.šeiminis statusas, išlaikytinių turėjimas,
5.nedarbo išmokos mokėjimo trukmė,
6.draudimo stažo trukmė,
7.atleidimo/nedarbo priežastys,
8.amžius,
9.indeksavimas,
10.nedarbo išmokų derinimas su darbo pajamomis,
11.pajamų mokesčių išskaičiavimas,
12.socialinio draudimo įmokų išskaičiavimas,
13.maksimalus nedarbo išmokos lygis, proc,
14.nedarbo išmokos mokėjimo trukmė.
Naudojamas „artimiausio kaimyno" metodas.
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Nedarbo išmokos vienam asme

Panašios pagal institucinius bruožus yra Rumunijos, Slovėnijos, Bulgarijos, Aust
rijos, Graikijos, Estijos ir Liuksemburgo nedarbo socialinio draudimo sistemos ir jos

sudaro vieną bendrą klasterį. Antrą nedidelį dviejų šalių klasterį sudaro Vokietijos ir
Prancūzijos nedarbo draudimo sistemos. Tuo tarpu Lietuvos, Vengrijos bei Italijos ne
darbo draudimo sistemos yra tame pačiame klasteryje.

Šalys

Euklido atstumas

Daniįa
S^^^
Rurmrjįa
Lertįa
Stovo^
Vengt^

10.2-6 pav. ES šalių nedarbo draudimo sistemų rezultatai.

10.2-5 lentelė. Klasterių vidurkiai

Mnetiia.
AtisMI]1
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Bulgarija,
Rumunija, Lenkija

Čkl|a, Jungtini
Karalystė, Italija,
Latvija, Estija,
Slovakija

127,7

515,45

51,53

196,78

46,53

49,75

V 315

3,67

6,1

Urtuva,Slovn^^
Ven8rija

niui pagal peri^amosios galios
paritetą
Skurdo nzika bedarbių namų '•":
ūkiams (proc.)
Nedarbo išmokų lėšų dalis nuo
visų išlaidų (proc.)
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10.2-7 pav. ES šalių nedarbo socialinio draudimo sistemų panašumai.
Nedarbo socialinio draudimo sistemos rezultatams apibūdinti naudojami trys
„Eurostat" duomenų bazėje pateikiami rodikliai:
1.nedarbo išmokos vienam asmeniui pagal perkamosios galios paritetą^
2.skurdo rizika bedarbių namų ūkiams (proc),
3.nedarbo išmokų lėšų dalis nuo visų išlaidų (proc).

ES šalių nedarbo draudimo rezultatai pagal šiuos rodiklius yra klasifikuojami pagal
hierarchinę klasterinę analizę.
Pagal aukščiau minėtus nedarbo draudimo sistemų rezultatus susiformuoja pen
ki klasteriai, iš kurių vienas didžiausių: Čekija, Jungtinė Karalystė, Italija, Latvija, Esti
ja, Slovakija. Lietuva patenka į vieną klasterį su Slovėnija ir Vengrija. Kitame klasteryje
Bulgarija, Rumunija, Lenkija. Graikija ir Švedija sudaro dar viena mažą klasterį. Vokie

tija ir Austrija taip pat sudaro paskutinį mažą klasterį.
Kaip matome, klasteris, kuriame yra Lietuva, pasižymi mažiausia nedarbo išlaidų

dalimi, aukštu skurdo tarp bedarbių lygiu bei maža nedarbo išmoka (PPS).
Institucinius bruožus sujungus su mūsų aukščiau įvardintais nedarbo draudimo

sistemų rezultatais, naudojant hierarchinę klasterinę analizę bandoma išsiaiškinti ES
šalių nedarbo draudimo sistemų panašumus (žr. pav. žemiau].
Pagal visus nedarbo draudimo sistemų rodiklius susiformuoja trys ES šalių klasteriai.
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Viename Bulgarijos ir Rumunijos nedarbo draudimo sistemos, antrajame - Lietuva, Slovė
nija, Vengrija, Estija, Italija ir Slovakija, o trečiajame - Vokietija, Prancūzija ir Austrija.

10.3. Nedarbo socialinio draudimo sistemos veikimo rezultatai

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
I Įmokų tarifas
10.3-1 pav. Nedarbo draudimo įmokų tarifas.
Šaltinis: 1996-2010 m. Valstybinis socialinis draudimas. VSDF.

Lietuvoje nedarbo draudimo teisinis reglamentavimas labai riboja bedarbių galimybes
gauti išmokas, pastarosios mokamos trumpą laiką ir yra nedidelės. Todėl ir jų finansavimo
poreikis yra menkas. Pastaruoju metu šiai draudimo šakai paprastai pakanka socialinio

draudimo jmokos, kuri šiek tiek viršija vieną proc. apdraustųjų darbo užmokesčio. Didžiau
sias nedarbo draudimo įmokų tarifas buvo 1996 m., vėliau, 1999-2004 m., nedarbo draudi
mo įmokų tarifas nesikeitė ir siekė 1,5 proc. Nuo 2005 m. iki 2008 m. spartaus ekonomikos

augimo ir nedarbo mažėjimo laikotarpiu jis laipsniškai mažėjo ir 2008 m. pasiekė mažiausią
savo dydį. Paskutiniuosius dvejus metus (2009-2010 m.) nedarbo draudimo Įmokų tarifas

šiek tiek vėl padidėjo dėl smarkaus ekonominės krizės sukelto nedarbo šuolio.
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10.3-2 pav. Išlaidos nedarbo draudimui nuo visų socialinės apsaugos išlaidų (proc).
Šaltinis: „Eurostat".
Apsaugos nuo nedarbo kuklumas Lietuvoje matomas ir tarptautiniu mastu lygi
nant šios draudimo rūšies išlaidas. Turtingesniųjų ES šalių išlaidos nedarbo drau
dimui sudaro apie 6-7 proc. visų socialinės apsaugos išlaidų, o visų ES šalių vidurkis apie 5-6 proc, priklausomai nuo metų. Lietuvoje išlaidos nedarbo draudimui pastarąjį
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dešimtmetį sudarė tik 2-3 proc. visų išlaidų socialinei apsaugai ir tik, kaip minėta, dėl
pastarosios krizės sukelto didžiulio nedarbo jos padidėjo ir viršijo 4 proc.

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2O08 2009 2010
-^-Išmokos gavėjų dalis
10.3-3 pav. Nedarbo išmokos gavėjų dalis (proc.) nuo visų bedarbių.
Šaltinis: Lietuvos darbo rinka 1991 -2005 m. Lietuvos darbo birža.

Vienas iš pagrindinių nedarbo socialinio draudimo sistemą charakterizuojančių
rodiklių yra aprėptis arba išmokų prieinamumas, t. y. išmokų gavėjų dalis tarp visų
bedarbių. Šis rodiklis visą nedarbo draudimo sistemos veikimo laikotarpį buvo la
bai žemas. Net didžiausio nedarbo laikotarpiais bedarbių pašalpas gauna ne daugiau
kaip trečdalis bedarbių. Galima teigti, kad nedarbo išmokų prieinamumas iki 1997 m.
buvo gana panašus, kaip ir ekonominio pakilimo šalyje laikotarpiu 2006-2008 m.
Nuo 1998 m. nedarbo išmokos gavėjų skaičius mažėjo iki 2004 m. 2009 m. buvo di
džiausias nedarbo išmokos gavėjų skaičius per visą analizuojamą laikotarpį, tuo tarpu
2010 m. jis sumažėjo dvigubai, lyginant su praėjusiais metais.

^

Grynoji pakeitimo norma

10.3-4 pav. Nedarbo išmokos grynoji pakeitimo norma (proc).
Šaltinis: www.stat.gov.lt
Pastaba: apskaičiuota kaip nedarbo išmokos santykis su šalies neto darbo užmokesčiu.

Šie pokyčiai susiję nedarbo draudimo teisiniu reguliavimu, kurio pagrindiniai
bruožai buvo pristatyti aukščiau. Pirmiausia, daug bedarbių netenkina teisės į išmoką
reikalavimo, nes iš darbo išeina savo noru arba susitarimo su darbdaviu pagrindu, o
ne vien tik pastarojo iniciatyva. Kadangi atleisdamas darbuotojus darbdavys privalo
išmokėti vadinamąsias „išeitines" išmokas iš savo lėšų, susidūręs su finansiniais sun
kumais jis dažnai vėluoja mokėti atlyginimus, siūlo darbuotojams palikti darbą šalių
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susitarimu. Net jeigu pradiniu nedarbo laikotarpiu bedarbis ir gauna nedarbo draudi

mo išmoką, dėl ji trumpalaikė, ilgiau be darbo likę asmenys išmokos nebegauna.
Antras iš pagrindinių rodiklių, charakterizuojančių nedarbo socialinį draudimą,
yra grynoji pakeitimo norma, kuri rodo išmokos santykį su gauta alga atskaičiavus
mokesčius (angį. net replacement rate). Galima pastebėti, kad nedarbo išmokos gry

noji pakeitimo norma Lietuvoje 2009 m. kiek didesnė nei 30 proc. vidutinio šalies dar
bo užmokesčio. 2009 m. pakeitimo norma išaugo ir siekė daugiau nei 40 proc, tačiau

ne dėl išmokų padidėjimo, bet dėl atlyginimų smukimo krizės metu. Vėliau pakeitimo
norma vėl ėmė mažėti.

Kai kurie tyrimai rodo (žr. 10-1 skyrių), kad nedarbo išmoka didina ilgalaikių be
darbių skaičių. Tačiau Lietuvos atvejis nepatvirtina anksčiau apžvelgtų tyrimų duome

nų. Ilgalaikio nedarbo lygis šalyje iš esmės buvo stabilus, išskyrus nežymius padidėjimus
krizių laikotarpiais, tuo tarpu nedarbo išmokos pokyčiai buvo labiau akivaizdūs ir dideli.
Koreliacijos koeficientas -0,55 rodo, kad analizuojamu laikotarpiu tarp šių dviejų dydžių
buvo vidutinio stiprumo atvirkščias ryšys. Taigi, Lietuvoje nedarbo išmokos poveikis il

galaikiam nedarbui sunkiai apčiuopiamas. Nedarbo išmokos gavėjų skaičius mažėjo nuo
2004 m., tuo tarpu nedarbo išmoka pradėjo didėti ir stabiliai augo iki 2009 m. 2010 m.
nedarbo išmokos gavėjų skaičius padidėjo, tuo tarpu nedarbo išmoka sumažėjo.
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10.3-5 pav. Vidutinė nedarbo išmoka (kairė skalė, Lt) ir ilgalaikio nedarbo lygis (dešinė
skalė, proc).
Šakinis: www.stat.gov.lt
Bendrai paskatos dirbti Lietuvoje yra pakankamos, kai vertinamas tik socialinio drau
dimo ir pajamų mokesčio bei nedarbo išmokos poveikis, bet neimamos dėmesin sociali
nės pašalpos skurstančioms šeimoms. Netiesiogiai tai galima įrodyti naudojant mažo dar
bo užmokesčio spąstų rodiklį vienišam dirbančiam asmeniui ir vieno dirbančio asmens
keturių asmenų šeimai, kurioje yra du suaugę ir du vaikai. Mažo darbo užmokesčio spąs

tai - santykinis rodiklis, rodantis, kokią bruto darbo užmokesčio dalį sudaro darbuotojo
mokamas gyventojų pajamų mokestis ir valstybinio socialinio draudimo įmokos, kai dar
buotojas uždirba 33 proc. ir 67 proc. vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio, ir kai
jis nebegauna socialinių išmokų. Rodiklis apibūdina darbuotojo nemotyvuotumą dirbti
ilgesnį darbo laiką ir geriau apmokamą darbą, nes padidėjus bruto darbo užmokesčiui jis

netektų socialinių išmokų ir darbo užmokesčio dalies dėl didesnių darbuotojo mokamų
valstybinio socialinio draudimo Įmokų ir gyventojų pajamų mokesčio.
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10.3-1 lentelė. Mažo darbo užmokesčio spąstai (mažas darbo užmokestis - 33 proc.
vidutinės algos)
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10.3-2 lentelė. Nedarbo spąstai
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10.3-6 pav. Bedarbių skurdo rizikos lygis (proc).
Šakinis: „Eurostat".
Vienišo asmens mažo darbo užmokesčio spąstai Lietuvoje mažesni už ES vidurkį
ir ypač jie sumažėjo pastaraisiais metais. Nedarbo socialinio draudimo išmoka šalyje

nesudaro prielaidų didėti bedarbių skaičiui ar ilgalaikio nedarbo lygiui, nes yra ne
didelė, t. y. grynoji pakeitimo norma apie 35 proc. šalies vidutinio neto darbo užmo
kesčio. Kita vertus, dėl menkos minimalios algos susidaro mažo darbo užmokesčio
spąstai, kurie neskatina formalaus užimtumo. Nedarbo išmokų gavėjų dalis taip pat

tik 2008-2009 m. siekė daugiau nei trečdalį visų bedarbių, 1993-1995 m. beveik siekė
trečdalį, 1998-2005 m. nesiekė penktadalio. 2010 m. vėl nedarbo išmokų gavėjų skai
čius nesiekė penktadalio ir tai rodo, kad prieinamumas arba nedarbo draudimo siste
mos dosnumas yra gana prastas. Nedarbo draudimui skiriamos socialinio draudimo
lėšos išauga tik ekonominių krizių laikotarpiais, o bendrai sudaro apie 4 proc.
Kitas paskatas dirbti rodantis rodiklis - nedarbo spąstai. Jie rodo, kokią bruto dar

bo užmokesčio dalį sudaro darbuotojo mokamas gyventojų pajamų mokestis ir vals
tybinio socialinio draudimo įmokos, jam po nedarbo pradėjus dirbti ir nebegaunant
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socialinių išmokų. Taigi, šis rodiklis apibūdina bedarbio pajamų socialinę apsaugą ir
motyvaciją pradėti dirbti, kai netenkama socialinių išmokų ir dėl darbuotojo moka
mų valstybinio socialinio draudimo įmokų ir gyventojų pajamų mokesčio prarandama
darbo užmokesčio dalis.
Nedarbo spąstai labai išaugo šalies ekonominio pakilimo laikotarpiu, t. y. 20052008 m., tuo tarpu 2010 m. jie sumažėjo iki 70 proc. 2003-2004 m. nedarbo spąstai
buvo tik apie 55 proc. Taigi, dideli nedarbo spąstai sudaro prielaidas nedarbui, mažina
motyvaciją, o taip pat skatina neformalų užimtumą, kurio pasekmė socialiniam drau

dimui yra įmokų vengimas. Tačiau šie pasikeitimai įvyko nevykstant jokiai nedarbo
draudimo išmokos reformai, t. y. nedarbo spąstai išaugo dėl socialinės paramos pašal
pų augimo didinant vadinamąsias valstybės remiamas pajamas, nuo kurių priklauso

skurstančių asmenų teisė į paramą. Į tokią asmenų kategoriją dėl nepakankamos ne
darbo draudimo apsaugos patenka ir bedarbiai. Lietuvos bedarbių skurdo rizikos riba
yra žymiai aukštesnė nei ES 15 ir ES 27 šalių.
Galima pastebėti aiškią tendenciją - tik didelio nedarbo laikotarpių pradžioje Lie
tuvoje išlaidos nedarbo draudimo pašalpoms išauga, tačiau netrukus jos ima mažėti, o
į viršų šokteli išlaidos socialinei paramai skurstantiesiems. Taip atsitinka todėl, kad be
darbio pašalpos mokamos trumpą laiką, jos neapsaugo bedarbių nuo skurdo, todėl ne
darbo draudimo klientai pereina į socialinės paramos klientų grupę, kuri labai išsiplečia.

•••m— Išlaidos bedarbio pašal
>•*• Iii a Idos socialinei pa^al
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10.3-7' pav. Išlaidos nedarbo draudimo ir socialinei pašalpai
Šaltinis: www.stat.gov.lt

Po 2000 m. krizės išliko didelis nedarbas, 2002-2003 m. išlaidos bedarbio pa
šalpai mažėjo, o socialinei pašalpai augo. Dar po didesnės 2010-2011 m. krizės dės
ningumas pasikartoja dar didesne amplitude. Akivaizdu, jog apsauga nuo nedarbo ir
skurdo šalyje nesuderinta, o tai, kaip minėjome, padidina nedarbo spąstus.

Apibendrinimas
Nedarbo draudimas egzistuoja visose išsivysčiusiose šalyse, tačiau jo instituci
niai bruožai bei apimtys yra akademinių tyrinėjimų objektas. Paprastai analizuojama

iš ekonominės ir individo elgsenos perspektyvos. Tyrinėjimų kryptys yra nukreiptos
į nedarbo išmokų poveikį ekonominiam augimui krizių ir pokriziniais laikotarpiais,
individo vartojimui ir darbo pasiūlai jų šeimų nariams, o taip pat darbo rinkos makrorodikliams užimtumui ir nedarbui. Nedarbo sistemą charakterizuoja iš esmės du
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parametrai: bedarbių, gaunančių nedarbo išmoką, dalis bei nedarbo išmokos gryno
ji pakeitimo norma. Tyrimuose atskleidžiami valstybinių nedarbo draudimo sistemų
privalumai, tačiau ieškoma atsakymų, kaip įveikti moralinės rizikos problemą, su ku
ria susiduria valstybės inicijuojamos nedarbo draudimo programos.

Nedarbo draudimo politika šalyje buvo legitimuota vėliausiai iš visų kitų (pensijų,
ligos ir motinystės pašalpų ir 1.1] draudimo rūšių, t. y. reglamentuojantis įstatymas
buvo priimtas tik 2003 m. Nuo 2004 m. kasmet buvo priimamos įstatymo pataisos,

kurios tikslino ir plėtė draudžiamųjų nedarbo draudimu ratą, tikslino teisės į nedarbo
išmoką reikalavimus, o 2009 m. dėl pasaulinės finansų krizės poveikio šie reikalavi
mai buvo dar labiau sugriežtinti.
Tarp Europos šalių Lietuvos nedarbo draudimo sistema pagal institucinius bruo

žus panaši į Vengrijos ir Italijos, o pagal rezultatus, kurie apima nedarbo išlaidų lygį
nuo visų socialinių išlaidų, nedarbo išmoką vienam asmeniui ir bedarbių skurdo rizi

kos lygį Lietuva yra panaši į Slovėniją ir Vengriją ir ši grupė pasižymi aukštu skurdo
lygiu, mažiausia išlaidų dalimi ir maža nedarbo išmoka. Lietuvos skiriamos išlaidos

nedarbo draudimui yra mažesnės nei ES 16 ir 27 šalių vidurkis, o bedarbių skurdas
yra aukščiausias iš ES 15 ir 27 šalių vidurkių.
Nedarbo socialiniam draudimui Lietuvoje skiriama nedidelė visų socialinio drau

dimo įmokų dalis, bendra išlaidų nedarbo draudimui dalis taip pat yra maža. Viduti
nė nedarbo išmoka bedarbių skaičiui ar ilgalaikiam nedarbui poveikio nedaro. Tačiau
mažo darbo užmokesčio spąstai išlieka dėl mažos minimalios algos šalyje. Nedarbo
išmokos pakeitimo norma išlieka šiek tiek aukštesnė nei trečdalis neto darbo užmo
kesčio, o jos prieinamumas buvo labai prastas, t. y iki 2006 m, nedarbo išmoką gavo

mažiau kaip penktadalis bedarbių, vėliau 2009 m. krizės metu ją gaunančiųjų skaičius
išaugo iki daugiau nei trečdalio, bet netrukus vėl krito.
Lietuvoje bedarbio pašalpos mokamos trumpą laiką, jos neapsaugo bedarbių nuo
skurdo, todėl nedarbo draudimo klientai pereina į socialinės paramos klientų grupę, o
šios dvi socialinės apsaugos šakos kartu sukuria gana didelius nedarbo spąstus.
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11 skyrius. Trumpalaikių socialinio draudimo
išmokų optimizavimas

11.1. Įvadas
Ankstesniuose skyriuose buvo detaliai analizuojamos Lietuvos socialinio draudimo
sistemos trumpalaikių išmokų charakteristikos, jų kaita ir reikšmė. Šiame skyriuje bus na
grinėjamos trumpalaikių socialinio draudimo išmokų optimizavimo galimybės Lietuvoje.
Trumpalaikėms socialinėms išmokoms gali būti priskirtos nedarbo, ligos, motinystės,
motinystės/tėvystės, tėvystės išmokos2 - išmokos, mokamos pakankamai trumpą laiką, pa
lyginus su pensijų mokėjimo trukme. Kaip jau buvo minėta, vienas pagrindinių socialinio
draudimo nuo trumpalaikių rizikų tikslų yra kompensuoti darbo pajamų praradimą arba,

kitaip tariant, perkelti vartojimą iš darbingo laikotarpio į nedarbingą. Diskutuotina, kokio
dydžio išmokų parametrai (mokėjimo trukmė, pakeitimo norma, darbo stažo reikalavimai
ir kt.) yra optimaliausi, ypač kai socialinio draudimo tikslai neapsiriboja vien prarastų pa
jamų kompensavimu. Salia pajamų kompensavimo, socialinio draudimo išmokos atlieka ir
skurdo mažinimo, pajamų perskirstymo, su rizikos atsiradimu susijusių papildomų išlaidų
kompensavimo ir kt. funkcijas (žr. Baldock etai., 2007; Alcock et ai., 2008).
Tačiau tiek kalbant apie pajamų praradimo kompensavimą, tiek apie papildomus trum
palaikių išmokų tikslus galima teigti, jog socialinio draudimo sistema veikia prastai, jeigu dėl
nepakankamos aprėpties arba nepakankamos pajamų kompensavimo normos didelė dalis su
socialine rizika susidūrusių asmenų patiria didelį pajamų šoką - atsiduria žemiau skurdo rizi
kos ribos. Tai reikštų, jog pajamos yra kompensuojamos nepakankamai3, apsauga nuo rizikų
yra menka, iškilus tam tikrai rizikai pažeidžiamumo dėl skurdo laipsnis tarp apdraustųjų yra
didelis. Žengiant dar toliau būtų galima teigti, jog socialinio draudimo sistema, neužtikrinan
ti dalyvių pakankamos apsaugos nuo rizikų, gali būti traktuojama kaip socialiai neteisinga.
Kaip argumentavo A. Sen (Sen, 2009) skirtingų socialinio teisingumo koncepcijų šalinin
kai nesutartų dėl vieningo socialinio teisingumo apibrėžimo, tačiau kraštutinių neteisingumo
atvejų prevencija yra neabejotina vertybė. Skurdo rizikos atsiradimas apdraustajam patyrus
pajamų šoką, nuo kurio jis yra apdraustas ir mokėjo atitinkamas draudimo įmokas, gali būti
traktuojamas kaip tokia kraštutinė neteisingumo manifestacija. Žvelgiant iš praktinės pusės,
rizikinga aplinka gali paskatinti nepageidautinus sprendimus dėl svarbių gyvenimo aspektų,
tokių kaip migracijos, darbinės veiklos pasirinkimo, reprodukcinės veiklos, mokymosi ir pan.
(pvz. Morduch, 1994; Tandon & Hasan, 2005). Pasak J. Aidukaitės (2012), ten, kur socialinė
apsauga yra silpna ir atlieka nepakankamą socialinės apsaugos funkciją- išmokos ir paslau-

^Žemiau tekste motinystės, motinystės/tėvystės ir tėvystės išmokos dėl glaustumo vadinamos motinystės/tėvystės išmokom
^Išskyrus tuos atvejus, kai žemiau skurdo ribos namu ūkis buvo dar prieš patiriant tam tikrą rizika.
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gos yra per mažos garantuoti gerovę, kai individai patenka į socialinę riziką- vyrauja nepa
sitikėjimas valstybe, jos svarbiausiomis institucijomis, piliečių nepasitikėjimas vieni kitais.
77.7-7 lentelė. Su nedarbo, motinystės ir ligos rizikomis susijusioms išmokoms skiriamos lėšos
(dalis nuo B VP*)
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Šalt: „Eurostat"(spr_exp_func).
Tariamai paprasčiausias apdraustųjų skurdo mažinimo būdas- išmokų gavėjų rato
(aprėpties), mokėjimo trukmės ir/ar kompensavimo normos padidinimas. Optimalių šių
parametrų nustatymas toli gražu nėra lengva užduotis, nes turi būti atsižvelgiama į visos
socialinės apsaugos sistemos veikimą, gavėjų charakteristikas, išmokų didinimo pasekmes

gavėjų elgesiui. Galiausiai, išmokų dosnumo didinimas reikalauja papildomų išteklių, ku
rių nesant, skurdą galima bandyti sumažinti ir taiklesne išteklių alokacija, t. y. geriau pa
skirstant lėšas tarp skirtingų draudimo rūsių. Taigi siekiant optimizuoti išmokas, reikėtų
detaliai įvertinti draudimo nuo įvairių rizikų charakteristikas.
Analizuojant trumpalaikių draudimo išmokų pakeitimo normas, aprėptį, išmokų mo
kėjimo trukmę ir kitas charakteristikas ES Šalyse galima pastebėti didelę jų įvairovę (žr.
8-10 skyrius). Kaip parodyta minėtoje analizėje, Lietuvoje mokamos motinystės socialinio
draudimo išmokos, lyginant su ES šalimis, yra pakankamai dosnios, ligos išmokos viduti
nio lygio, o nedarbo išmokos ^ skurdžios. Tokią išvadą galima daryti ir lyginant išmokoms
skiriamos lėšų dalies ir BVP santykį Lietuvoje ir ES (žr. 11.1-1 lentelę). Išmokų pakei
timo normų, mokėjimo trukmės ir aprėpties lygio skirtumai turėtų atsispindėti ir infor
macijoje apie skurdo rizikos paplitimą tarp nedarbo, ligos ir motinystės rizikas patyrusių
apdraustųjų. Tačiau tokie duomenys nėra prieinami.5 Net jei SoDra ir Darbo birža pateiktų
duomenis apie trumpalaikių išmokų gavėjus, skurdo rizikos rodiklių nebūtų galima tiesio'Lentelėje pateikiamos išlaidos išmokoms, kai nėra taikomas pajamų testavimo testas. Dažniausiai tai yra socialinio draudimo išmokos,
tačiau tai gali būti ir universalios išmokos. „Eurostat" pateikiamas kategorizavimas neleidžia detaliau išskirti socialinio draudimo išmo
kas šalių palyginamuoju būdu.
5Duomenys apie skurdo rizikos paplitimą namų ūkiuose su vaikais atspindi visų, o ne vien tų namų ūkių, kur neseniai gimė vaikai,
situaciją; skurdo rizikos rodikliai tarp bedarbių apims apdraustus, neapdraustus bei ilgalaikius bedarbius; duomenų apie ligos išmokas
gaunančių asmenų skurdo rizika nėra pateikiama.
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giai apskaičiuoti, kadangi turi būti atsižvelgta į viso namų ūkio pajamas. Kitas būdas butų
apskaičiuoti dominančius rodiklius pagal turimus namų ūkių tyrimų duomenis. Nors to
kiu būdu galima gauti kai kurias įžvalgas, tačiau neišvengiamai yra susiduriama su imties
dydžio problema, todėl išvadų patikimumas turi būti vertinamas atsargiai6.

Šiame skyriuje bus siūlomas būdas įvertinti pažeidžiamumo dėl skurdo skirtu
mus apdraustųjų grupėse ir atitinkamai optimizuoti išmokų sistemas. Pagrindinis už
duodamas klausimas - ar yra ryškių apsaugos nuo trumpalaikių rizikų skirtumų šiuo

laikinėje Lietuvos socialinio draudimo sistemoje ir jei taip, kaip būtų galima sistemą
optimizuoti perskirstant resursus tarp draudimo nuo skirtingų rizikos rūšių.
Siekiant atsakyti į iškeltą klausimą pirmiausia bus analizuojamos apsaugos nuo rizikų
ir pažeidžiamumo dėl skurdo sampratos, pristatoma tyrimo metodika, trumpai aptariami
analizėje aktualūs politinio-ekonominio konteksto duomenys. Siekiant įvertinti apsaugos

nuo rizikų lygį greta tradicinių skurdo analizės būdų bus siūloma naudoti pažeidžiamumo
dėl skurdo rodiklius, kurie praplečia tradicinius skurdo rodiklius, juos papildo bei padeda
išvengti mūsų tyrimo klausimui aktualios imties problemos.
Skyriuje bus analizuojamos trumpalaikių išmokų (nedarbo, motinystės/tėvystės, ligos)
optimizavimo Lietuvoje galimybės, ypatingą dėmesį skiriant nedarbo ir motinystės socia
linio draudimo išmokoms. Nors ligos išmokos ir sudaro žymią SoDros išmokų dalį, tačiau

jos yra mokamos trumpą laikotarpį ir gavėjų pajamų struktūroje sudaro nežymią dalį.
Analizėje bus naudojama kiekybinė mikroduomenų analizė ir m ikro simuliaci
jos metodas. Argumentuojama, jog siūlomas mikrosimuliacijos metodas turi svarbių

privalumų. Pirmiausia, išmokų mokėjimo pokyčiai ir jų poveikis skurdo rodikliams yra
analizuojami kompleksiškai, atsižvelgiant į kitų socialinės apsaugos elementų veikimą
(pvz., socialinės paramos). Antra, taikant mikrosimuliacijos metodą galima analizuoti ne

praėjusio laikotarpio, bet šiuo metu galiojančių išmokų bei mokesčių taisyklių poveikį,
bei juos atitinkamai keisti (bus analizuojamas 2007-2012 m. laikotarpis). Galiausiai bus
bandoma optimizuoti išmokų sistemą perskirstant resursus; optimizavimo poveikis bus
vertinamas pažeidžiamumo dėl skurdo bei nelygybės mažinimo kontekste.

11.2. Apsauga nuo trumpalaikių socialinių rizikų ir
pažeidžiamumas dėl skurdo Lietuvoje:
ištirtumas ir tyrimo metodika
Kaip buvo minėta, pirmiausia analizuosime apsaugos nuo rizikų ir pažeidžiamumo
dėl skurdo sampratas. Abi sąvokos yra glaudžiai susijusios. Pažeidžiamumo dėl skurdo
samprata (angį. vulnerability to poverty) yra vis dažniau minima ir analizuojama tarp
tautinėje literatūroje nuo to laiko, kai ji buvo paminėta Pasaulio vystymosi ataskaito

je 2000/2001 (1999). Žvelgiant iš sociologinės perspektyvos didelis pažeidžiamumo
laipsnis yra glaudžiai susijęs su postindustrinės visuomenės rizikų individualizacija.
Lietuva šia prasme nėra išimtis. „Eurostat" pateikiami rodikliai rodo aukštą skurdo

rizikos lygį Lietuvoje ir palyginus žemą ilgalaikio skurdo lygį. Lietuvoje didelė rotacija
fcImties dydžio problema kyla dėl lo, jog namų ūkių tyrimų imties struktūra nėra skirta analizuoti socialinio draudimo išmokų gavėjų
charakteristikų; nedarbo, motinystės/tėvystės ir ligos išmokų gavėjų skaičius imtyje tipiškai yra nepakankamas daryti statistiškai reikš
mingas ii vadas.
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skurstančiųjų populiacijoje, o tai sudaro didelio pažeidžiamumo dėl skurdo prielai
das. Subjektyviais matais paremtos apklausos taip pat patvirtina minėtą situaciją. Pa
vyzdžiui, tyrimo grupės, vadovaujamos A. V. Matulionio (Lietuvos socialinė struktūra,
2005] parodė, jog net 92 proc. pilnamečių Lietuvos žmonių suvokė skurdą ir nedarbą

kaip keliančius jiems didelę grėsmę.
Ilgalaikės neigiamos rizikingos aplinkos pasekmės tokioms gyvenimo sritims,
kaip darbinė veikla ir mokymasis, migracija, reprodukcinė veikla ir šeimos formavi
mas yra pradedamos studijuoti jau priartėjus prie pažeidžiamumo ribos ir yra labai
aktualios Lietuvai. Pavyzdžiui, A. Tandon ir R. Hasan (2005) parodė, jog didelės rizikos

ir netikrumo aplinkoje žmonės vengia investuoti į švietimą, o skurstančiųjų populia
cijoje dominuoja aukštas gimstamumo lygis kaip priemonė apsisaugoti nuo pajamų
generavimo šokų. J. Morduch (1994) atskleidė tendenciją užsiimti mažiau rizikinga ir
labiau konservatyvia ekonomine veikla, kai aplinka yra labai rizikinga. Autorius taip
pat parodė, jog tokia darbinė veikla dažniausiai yra susijusi su mažesne grąža ir nau
jovėmis. Rizikingos aplinkos poveikis migracijai kol kas dar nėra plačiai nagrinėtas,
tačiau pastarųjų metų situacija Lietuvoje parodė, jog emigracijos problema, kilus eko
nominei krizei bei esant nepakankamai apsaugai nuo skurdo rizikos, yra ypač opi.

Šiame straipsnyje bandysime pademonstruoti, jog pažeidžiamumo dėl skurdo di
mensijos įtraukimas į analizę papildo tradicinius skurdo rizikos matus svarbia infor
macija bei yra potencialiai naudingas matas, analizuojant socialinės politikos poveikį
apsaugai nuo skurdo. Pirmiausia, pažeidžiamumo vertinimas skurdo analizėje pabrė

žia socialinės apsaugos institucijų vaidmenį siekiant išvengti ribojančios ir proble
miškos aplinkos, kurioje būtų daromi svarbūs žmonių gyvenimams sprendimai. Pagal
savo konstrukciją pažeidžiamumas dėl skurdo yra matuojamas ex-ante, o tai išskiria

šį matą iš tipiškai atgal žvelgiančių skurdo rizikos rodiklių (Calvo & Dercon, 2007).
Galiausiai, skurdą vertinant pažeidžiamumo požiūriu, lengviau jo analizę suderinti su
populiarėjančia pajėgumų vertinimo metodologija (žr. pvz. Sen, 2009). Pasirinkimo
laisvė yra kertinė sąvoka abiem atvejais.

Reikia pažymėti, jog Lietuvoje vykdomų namų ūkių tyrimų duomenys, ypač eko
nominio pakilimo laikotarpiu, gali neatskleisti socialinio draudimo sistemos veikimo,

kadangi rizikas patiria tik labai maža dalis žmonių, kurių patekimas į apklausų imtis
yra ribotas. Siekiant įvertinti nedarbo ir motinystės/tėvystės išmokų gavėjų pažei
džiamumo dėl skurdo mastą bus remiamasi metodu, kuris sistemos funkcionavimą

testuoja, pasitelkdamas namų ūkių mikroduomenis ir hipotetiškai simuliuoja domi
nančių rizikų atsiradimą (šiuo atveju, nedarbą arba vaiko gimimą šeimoje). Šis vertini
mas yra plėtojamas ir gavo rizikos testavimo (angį. „stress testing") pavadinimą (Figari
et ai., 2010; Dolls, 2012). Minėtame F. Figari et.al. (2010) straipsnyje greta Belgijos,
Ispanijos, Italijos ir Jungtinės Karalystės yra analizuojama ir Lietuva; simuliuojama
tik nedarbo rizika, iš imties atrenkami tie asmenys, kurie turi didžiausią tikimybę, re
miantis Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenimis, 2008 m. netekti darbo.
Nenuostabu, jog šiame tyrime Lietuvos namų ūkių atsparumas nedarbo šokui buvo
įvertintas kaip žemiausias tarp minėtų penkių šalių, tai ypač liečia namų ūkius, ku
riuose dirbo tik vienas asmuo. Žemiau pateiktas grafikas iliustruoja šią išvadą.
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11.2-1 pav. Naujai darbo netekusių asmenų skurdo rizikos lygis [su nedarbo išmokomis).
Šaltinis: Figari et ai, 2010.
Pastaba: Skurdo rizikos riba ties 60 proc. ekvivalentinių namų ūkių pajamų medianos.
11.2-1 pav. rodo dalį darbo netekusių žmonių, kurie buvo žemiau skurdo ribos

dar prieš netekdami darbo (dirbantys skurstantieji], dalį žmonių, kurie nukrito že
miau skurdo ribos netekę darbo (skurdo rizika) bei netekusiųjų darbo ir apsaugotų
nuo skurdo rizikos dalį (apsaugoti]. Kaip matome, nuo skurdo rizikos apsaugotų nau

jų bedarbių namų ūkių dalis Lietuvoje yra mažiausia tarp penkių šalių - apie 60 proc.
visų namų ūkių ir vos apie 20 proc. tais atvejais, kai neteko darbo vienintelis dirbęs
asmuo namų ūkyje. Taip pat didžiausia ir dalis namų ūkių, kurie buvo žemiau skurdo
ribos dar prieš vienam iš jų narių prarandant darbą.
Mes praplėsime F. Figari et ai. (2010^ vertinimą, analizuodami vėliausius prieinamus
Lietuvos duomenis, papildomai įtraukdami vaiko gimimo ir priežiūros riziką bei kiek pa

keisdami metodologiją. Pirmiausia bus apskaičiuojamas ne vien turinčių didžiausią tiki
mybę patirti riziką konkrečiais metais, bet visų konkrečios rizikos pažeidžiamų asmenų
apsaugos nuo skurdo rizikos laipsnis. Tyrime bus analizuojama 2007-2012 m. Lietuvos
mokesčių ir išmokų sistema, naudojant 2009 m. ir paskutinius prieinamus 2010 m. Pa

jamų ir gyvenimo sąlygų duomenis (toliau PGS). Taikant mikrosimuliacijos metodą bus
galima įvertinti apsaugos nuo rizikų sistemos funkcionavimą Lietuvoje visų jos dalyvių
atžvilgiu, išvengti imties dydžio problemos bei parodyti pažeidžiamumo dėl skurdo dina
miką, atsižvelgiant į pastarųjų metų socialinio draudimo sistemos charakteristikas.
Simuliacijoms bus naudojamas statinis mikrosimuliacijos modelis EUROMOD, kuris
remiasi PGS tyrimo mikroduomenimis. Modelio komponentas Lietuvai yra sukonstruotas
ir palaikomas Lietuvos socialinių tyrimų centro Gerovės instituto komandos, koordinuo
jant Esekso universiteto Socialinių ir ekonominių tyrimų institutui. EUROMOD modelio
pagalba yra simuliuojamos piniginės socialinės apsaugos išmokos, tiesioginiai mokesčiai ir
socialinio draudimo įmokos. Darbo rinkos pajamos yra imamos tiesiogiai iš PGS duomenų,
juos atnaujinant vėlesniais, remiantis administracine statistika. Detalią informaciją apie si
muliacijų aprėptį ir darbo rinkos pajamų atnaujinimo procedūras galima rasti metinėse EU-
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ROMOD ataskaitose7. Detalesnė informacija apie modelį pateikiama H. Sutherland (2007),
O. Lelkes ir H. Sutherland (2009), C. Lietz ir D. Mantovani (2007).
Pagrindiniai analizėje naudojami rodikliai: bruto išmokų pakeitimo norma, skurdo rizi
kos lygis, pajamų ir skurdo rizikos tarpsnis bei siūlomas pažeidžiamumo dėl skurdo rodiklis.

Šie rodikliai taip pat bus išskaidomi taikant skirtingas skurdo rizikos ribas, deciliuose, pagal
lytį ir kt. Žemiau trumpai aptariamas bruto išmokų pakeitimo normos skaičiavimo būdas
remiantis mikroduomenimis bei pažeidžiamumo dėl skurdo rodiklio skaičiavimo metodika.
Bruto išmokų pakeitimo norma atspindi pajamų kompensavimo lygio ir prarastų pa
jamų santykį. Dėl mikroduomenų stokos, matavimo paklaidų ir imties dydžio problemų

dažniausiai šis rodiklis apskaičiuojamas hipotetiškai: tam tikriems namų ūkių tipams, išmo
kos gavimo trukmei (dažniausiai vieneriems metams) bei nustatytam pajamų lygiui8. Nors
toks skaičiavimas yra naudingas, ypač tarptautiniams palyginimams, visgi jis neatspindi
konkrečios šalies realios socialinės ekonominės gyventojų struktūros. Taikant mikrosimuHacijų modelį mes apskaičiuosime išmokų pakeitimo normą visos populiacijos mastu, bei
atsižvelgiant į realų prarastų pajamų lygį. Bruto nedarbo išmokų pakeitimo norma yra ap
skaičiuojama pirmiesiems darbo praradimo metams.
Pažeidžiamumo dėl skurdo rodiklis parodo dalį namų ūkių, kurie per vienerius metus

nukristų žemiau skurdo rizikos ribos, jei vienas iš jų narių patirtų pajamų šoką (netektų
darbo, gimtų vaikas). Mūsų skaičiavimuose šis rodiklis bus apskaičiuojamas visos populia
cijos mastu, modeliuojant rizikos atsiradimą namų ūkiuose ir su tuo susijusį pajamų šoką.
Simuliacijos daromos su sąlyga, jog vienu metu namų ūkyje patiriamas tik vienas pajamų
šokas (pajamas dėl nedarbo arba vaiko gimimo praranda tik vienas asmuo), tačiau analizuo
jamos visos namų ūkyje galimos kombinacijos9. Pažeidžiamumo dėl skurdo skaičiavimo
metodika yra pateikiama žemiau. Taip pat bus skaičiuojamas šio rodiklio pasiskirstymas
deciliuose bei taikant skirtingas skurdo rizikos ribas.

Pažeidžiamumo dėl skurdo rodiklis:

Kur Ypost - ekvivalentinės disponuojamosios pajamos po patirto pajamų
šoko; SR re- skurdo rizikos riba iki simuliuojant pajamų šoką, n -populiacija, kurioje
yra modeliuojamas pajamų šokas.

Kaip jau buvo minėta, pagrindinis naudojimosi mikrosimuliacijos metodu pri
valumas šioje analizėje yra tas, jog socialinės apsaugos sistemos veikimas įverti-

7Lietuvos 2007-2011 m. ataskaita yra prieinama čia: https://www.iser.essex.ac.uk/euromixl/rcsoiirces-for^uromod-users/country-reports. 2012 m. ataskaita prieinama 2013 m. pradžioje.
8Pvz., Pasaulio sveikatos organizacija apskaičiuoja bruto nedarbo išmokų pakeitimo normą dviem pajamų lygiams (66.6 proc. ir
100 proc. vidutinės gamybos sektoriaus darbuotojo algos), 3 Šeimos tipams {vienišas, su priklausomu sutuoktiniu, su dirbančiu
sutuoktiniu) ir trims nedarbo trukmėms [po 1 nedarbo metų, tarp 2 ir 3 nedarbo metų, tarp 4 ir 5 nedarbo metų).
'Pvz., jei namų ūkyje yra keli asmenys, kurie potencialiai galėtų netekti darbo, pirmiausia modeliuojamas pirmojo asmens darbo
netekimas, simuliuojamos išmokos ir perskaičiuojamos namų ūkio disponuojamosios pajamos, tada antrojo, trečiojo ir 1.1. Ben
dra tokio namų ūkio rizika patekti j skurdą patyrus nedarbo riziką yra apskaičiuojama kaip tikimybių patilti skurdo riziką esant
visoms kombinacijoms vidurkis.
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namas kompleksiškai (Įvertinant ne vien analizuojamų, bet ir kitų egzistuojančių
socialinės apsaugos išmokų sistemos komponentų veikimą) ir testuojamas, atsižvel

giant į realią Lietuvos gyventojų struktūrą (kiek ji yra užfiksuota namų ūkių tyrime].
Suprantama, yra ir šio metodo apribojimų. Pagrindinis jų yra vėliausių prieinamų
mikroduomenų naudojimas, kuris visgi rodo ekonominę ir socialinę demografinę
struktūrą, buvusią prieš kelerius metus. Konkrečiai šioje simuliacijoje naudojami
PGS duomenys surinkti 2008 m. simuliuojant 2007-2008 m. Lietuvos mokesčių ir iš
mokų sistemą ir 2010 m. simuliuojant 2009-2012 m. sistemas. Reikia pažymėti, jog
vėliausi 2010 m. duomenys rodo 2010 m. socialines demografines charakteristikas,
bet 2009 m. pajamas (žr. Gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos, 2011). 2011 m.
visuotinis gyventojų surašymas parodė pasikeitusią demografinę Lietuvos gyven
tojų struktūrą, ir tai turės didelės įtakos vėlesnių PGS duomenų svorių sudarymui.
Apskaičiuojant šiame straipsnyje naudojamos 2010 m. PGS duomenų bazės namų
ūkių svorius į surašymo duomenis dar nebuvo atsižvelgta.

11.3. Skurdo rizikos paplitimas
tarp trumpalaikių išmokų gavėjų
Išmokų charakteristikų (pakeitimo normų, mokėjimo trukmės ir aprėpties lygio
ir kt.) skirtumus turėtų atspindėti skurdo rizikos paplitimas tarp nedarbo, ligos ir mo

tinystės rizikas patyrusių apdraustųjų. Tačiau, kaip buvo minėta įžanginėje dalyje, to
kie duomenys nėra prieinami. Skurdo rodikių apskaičiavimas remiantis PGS duomeni

mis taip pat yra problemiškas dėl imties dydžio problemos. Nepaisant šių apribojimų,
žemiau pateikiame skirtingų apdraustųjų grupių skurdo rizikos iliustraciją remiantis
PGS duomenimis10.
* 40

g 30

- Nedarbo išmoka
^^^ Ligos išmoka
—— a Motinystes pašalpa
b Motinystes/tėvystes paša^pa
^—^— c Tėvystės pašalpa
^— Bent vieną iš a.b.c
^^^ Skurdo lygis 60% EUROMOD
---- Skurdo lygis 60% Eurostaf*

2007
25.16
5,76
0,54
2,41
1,30
1.60
19,65
20.00

2008
31.15
6.71
1.94
5.18
5.46
4.64
18,54

2009
34.33
10.21
0.00
0,90
0.65
0.82
19,60

2010
35,48
10.90
0,00
0,49
0,65
0,51
19,56

2011
36,27
11,63
0.81
1,03
1,52
1,33
20,72

2012
56.17
12.09
0,81
3.58
4,35
3,89
21,32

11.3-1 pav. Gaunančiųjų trumpalaikes socialines išmokas skurdo rizikos lygis (proc).
Pastabos: EUROMOD simuliacija remiantis 2008 m. ir 2010 m. PGS duomenimis. Duomenų patikimumas turi būti
vertinamas atsargiai dėl imties dydžio problemos.
" „Eurostat" statistika su vienerių metu vėlavimu, kad atitiktų laikotarpį, už kurį pateikta informacija apie pajamas.
"•EUROMOD simuliacija n

360 Socialinis draudim

is 2008 m. ir 2010 m. PGS duomenim

11.3-1 pav. pavaizduota trumpalaikes socialines išmokas gaunančių asmenų skur
do lygio dinamika. Nėra keista, jog nedarbo socialinio draudimo išmokas gaunančių as
menų skurdo rizikos lygis yra aukštesnis. Analizuojamu laikotarpiu šios grupės skurdo
rizikos lygis vidutiniškai sudarė 165 proc. šalies vidurkio. Kitas trumpalaikes išmokas

gaunančių asmenų skurdo rizikos lygis yra žymiai žemesnis už šalies vidurkį: skurdo
rizikos lygis ligos išmokas gaunančių grupėje vidutiniškai sudaro apie 47 proc. šalies
vidurkio, tuo tarpu draudimines vaiko gimdymo ir priežiūros išmokas gaunančiųjų
skurdo lygis neviršija 5 proc. ir 2007-2012 m. sudarė vos apie 11 proc. šalies vidurkio.
Žemiausias yra motinystės pašalpos gavėjų skurdo rizikos lygis - tai paaiškinama tuo,

jog tuo pačiu laikotarpiu moterys papildomai gauna pakankamai didelę vienkartinę iš
moką už kiekvieną gimusį vaiką, pakankamai aukšta išmokos pakeitimo norma. Kalbant
apie ligos išmokų gavėjus, šios grupės skurdo rizikos dinamiką daugiausia lemia rinkos
pajamų dinamika, nes pati išmoka dažniausiai yra mokama trumpą laiką ir sudaro mažą

dalį bendrų ekvivalentinių šias išmokas gaunančių namų ūkių disponuojamų pajamų.
Nors aukščiau pateikti duomenys suteikia įdomių įžvalgų, tačiau, kaip minėta, susi
duriame su imties dydžio problema. 2007-2008 m. nedarbo lygis buvo žemas, tad nedarbo

išmokų gavėjų skaičius PGS imtyje yra mažas; mažos imties problema taip pat opi ir kal
bant apie gimdyvių bei vaikus iki dvejų metų auginančių namų ūkių skaičių". Taigi skai
čiavimai gali būti ypač jautrūs į imtį patekusių išmokų gavėjų charakteristikoms. Siekiant
išvengti mažos imties problemos, toliau bus vertinamas pažeidžiamumas dėl skurdo arba,
žvelgiant iš makroperspektyvos - socialinės apsaugos sistemos pajėgumas apsaugoti išmo
kų gavėjus nuo draudiminių rizikų. Šiuo atveju bus analizuojamos darbo pajamų praradimo
dėl vaiko gimimo arba nedarbo rizikos.

11.4. Pažeidžiamumas ir atsparumas skurdo rizikai
patyrus trumpalaikį pajamų šoką
Žemiau bus analizuojama, kiek pažeidžiami dėl skurdo yra Lietuvos namų ūkiai, kai
vienas iš jų narių praranda darbo pajamas arba gimsta vaikas. Abiem rizikoms pajamų šokas
simuliuojamas visos populiacijos mastu, o skurdo rizika apskaičiuojama fiksuojant skurdo
ribą ties realia tų metų skurdo rizikos riba. Nedarbo rizikos pažeidžiamais laikomi nedarbo
ar motinystės/tėvystės socialinio draudimo išmokų negaunantys, nesimokantys, pajamų iš
darbo gaunantys ir nedarbo socialinio draudimo įmokas mokantys asmenys iki 57 m. vyrai
ir 55 m. moterys12. Motinystės rizika pažeidžiamomis laikomos pajamų iš darbo gaunančios
moterys iki 40 m. amžiaus, nesimokančios, negaunančios motinystės išmokų ir mokan
čios ligos/motinystės socialinio draudimo įmokas. Abiem atvejais simuliacijose yra mode
liuojamos visos gaunamos išmokos ir mokami mokesčiai. Dėl papildomų duomenų stokos
2012 m. motinystės/tėvystės pašalpų mokėjimo periodo pasirinkimas yra modeliuojamas

u2012 m. duomenų bazėje simuliuojamos išmokos (nesverti duomenys): nedarbo ^ 356 atvejai, motinystės/tėvystės - 142 atve
jai, motinystės - 52 atvejai, tėvystės - 48 atvejai; nesimuliuojamos išmokos: ligos - 1492 atvejai. Kitais metais išmokų atvejų
skaičius panašus ir svyruoja, atitinkamai, nedarbo/gimstamumo lygiui.
'T. y. penkerių metų iki senatvės pensijos amžiaus riba. ]i buvo pasirinkta dėl to, jog likus šiam laikotarpiui asmuo gali išeiti
išankstinės senatvės pensijos. 2007-2011 m. vyrų pensinis amžius buvo 62.5 m., moterų 60 m ir buvo pradėtas vėlinti 2012 m.
[4 mėnesiais moterų, 2 mėnesiais vyrų). Mikroduomenyse amžius pateikiamas metų tikslumu, todėl mūsų simuliacijose yra nus
tatoma tokia viršutinė amžiaus riba: vyrams 57 m., moterims 55 m.

Socialinis draudimas Lietuvoje: kontekstas, raida, rezultatai ^61

atsitiktinai pasirenkant stebėjimus pagal 2012 m. administracinius duomenis apie motinys
tės/tėvystės išmokų pasirinkimą." Antraisiais motinystės metais modeliuojamas dalinis
pajamų atgavimas (atgaunama pusė buvusių darbo pajamų), kitais atvejais simuliuojamas
visiškas darbo pajamų praradimas. Kadangi skurdo rizikos rodikliai yra apskaičiuojami at
sižvelgiant į visų metų pajamas, simuliuojama nedarbo ir motinystės trukmė - visi metai14.

2DD720^82009201020112012

2DŪ7^0032009201020112012

11.4-1 pav. Pažeidžiamumas dėl skurdo motinystės1^ ar darbo netekimo1^ atvejais ir pajamų
tarpsnis.
Žvelgiantį 11.4-1 pav. duomenis galima teigti, jog:
•Pažeidžiamumas dėl skurdo yra žymiai didesnis darbo netekimo atveju, lygi
nant su pajamų praradimu dėl vaiko gimimo šeimoje. Ypač dideli skirtumai
yra pirmaisiais vaiko gimimo ar darbo praradimo metais. Pažeidžiamumo dėl
skurdo lygio skirtumai ir dinamika iš esmės atitinka 11.3-1 grafiko skurdo rizi
kos paplitimo tarp išmokų gavėjų rodiklius.
•Nedarbo draudimo atveju pažeidžiamumo dėl skurdo dinamika atspindi bazinės
nedarbo išmokos dalies pokyčius (valstybės remiamų pajamų dydžio, toliau VRP) ir „lubų" sumažinimo 2009 m. poveikį. Iki 2009 m. VRP buvo didinamas

"Remiantis pagal u/klausą gautais SoDros duomenimis motinystes/tėvystes išmoki) mokėjimą vieneriems metams (100 proc
pakeitimo norma) pasirinko 13 proc. apdraustųjų, 87 proc. pasirinko dvejų metų mokėjimo laikotarpį (atitinkamai 70 proc. ii
40 proc. pakeitimo norma kiekvienais metais].
^^ij^rri^ n^tekinms ir \.nko ^iitiiitk^^ siniuliuojHiricis nuo jimnksmu melų s^usio 1 d. .^ntru|ų met^ motinvsto simuhuoj^m^i su prieisi
^Jiimų ūkių dalis, kurie s^unus \^ikui %iL'n^rii^ metu l^iikol^irpi^ nukrisiu /^ituau skurdo n/ikos rihos (du sc^runj^i p^^c^l period^ nut
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(pažeidžiamumas krito], nuo 2010 m. VRP buvo užfiksuotas ties 350 Lt riba bei
žymiai sumažintos nedarbo socialinio draudimo išmokos „lubos". Nedarbo išmo

kos „lubų" sumažinimas lėmė 2010 m. pažeidžiamumo dėl skurdo padidėjimą
nedarbo išmokas gaunančiųjų populiacijoje, kuris tęsėsi 2011-2012 m. dėl išmo
kos nuvertėjimo užfiksavus jos pagrindinės dalies ir „lubų" dydžius. Skurdo gylio

dinamika iš esmės atitinka pagrindinės išmokos dalies augimo dinamiką. Taip
pat būtų galima pastebėti, jog 11.4-1 pav. pateikti duomenys iš esmės atitinka
anksčiau minėtas F. Figari et ai. (2010) tyrimo išvadas Lietuvai.
Pirmaisiais motinystės išmokos gavimo metais pažeidžiamumas dėl skurdo yra

žymiai mažesnis nei bendroje populiacijoje ir lyginant su kitais dviem grafike ana
lizuotais atvejais. Pažeidžiamumas dėl skurdo šioje kategorijoje kiek augti prade
da 2011-2012 m., kai buvo sumažintos išmokos pakeitimo normos. Maža skurdo

rizika gali būti paaiškinama ir papildomų ne socialinio draudimo išmokų gavimu
vaiko gimimo metais (išmoka gimus vaikui, vaiko pinigai). Taip pat teigiamo povei
kio namų ūkio pajamoms gali turėti gimdyvės partnerio gaunamos pajamos.
Antraisiais motinystės išmokos gavimo metais pažeidžiamumas dėl skurdo
vidutiniškai nesiekė 10 proc. 2007-2011 m. laikotarpiu, tuo tarpu 2012 m.

pažeidžiamumas šioje grupėje žymiai išaugo ir pradėjo prilygti visos Lietuvos
populiacijos skurdo rizikos vidurkiui. Pažeidžiamumo dėl skurdo augimą tarp

motinystės/tėvystės išmokų gavėjų galima pastebėti jau nuo 2011 m., o tai yra
glaudžiai susiję su išmokos pakeitimo normos sumažinimu iki 75 proc. antroje

2010 m. pusėje ir iki 70/40 proc. 2012 m.

Skurdo rizilcoi rfbi
MMivrsI^ (pimiejl metei)
40 proc. medianos
50proc medianos
60proc.mediaaos
70 proc. medauos
Motircte (ūbieji aetaf)
40 proc mfdanoi
50 proc. roednnoj
60 proc. mediiDos
70 proc medLaMH
Nedailiu (pfraitjl aetai)
40 proc medmm
60proc.roedm*
70 proc. medianos
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11.4-1 lentelė. Pažeidžiamumo dėl skurdo, pajamų ir skurdo tarpsniai esant skirtingoms
skurdo rizikos riboms (proc).
Analizuojant duomenis kyla klausimas, kaip gali būti vertinama 2012 m. situacija
ankstesnių metų kontekste. Žvelgiant į visų skurdo rizikos ribų, motinystės/tėvystės

išmokų ir dviejų aukštesnių skurdo rizikos ribų nedarbo išmokų atveju rezultatus gali
atrodyti, jog 2012 m. situacija yra prastesnė, nei ankstesnių metų. Tačiau reikia atsi

žvelgti ir į skurstančiųjų pajamų atotrūkį nuo skurdo ribos (pajamų tarpsnį). Siekiant
sujungti šiuos du rodiklius buvo naudojamas skurdo tarpsnio rodiklis, kuris yra ap

skaičiuojamas dauginant skurdo rizikos/pažeidžiamumo lygį iš pajamų tarpsnio. Skur-
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do tarpsnio rodiklis yra jautrus ne tik žemiau skurdo ribos esančių žmonių skaičiui,

bet ir skurstančiųjų pajamų atotrūkiui nuo skurdo rizikos ribos. Žvelgiant iš politikos
analizės perspektyvos, šis rodiklis yra labiau informatyvus ir skatina dėti pastangas
ne tik siekiant pakelti virš skurdo ribos šalia jos esančius žmones, bet skirti daugiau
dėmesio ir resursų kraštutinio skurdo mažinimui. Iš praktinės pusės skurdo tarpsnis
yra sudėtingiau interpretuojamas rodiklis, jo reikšmės yra mažiau intuityvios.

Motinystė (antrieji metai)

- - Vidurki
VWurk| s (b)

2012
_•_ Vidurįils decilyie
--*-- vidur*ui dtcil yie (b)

11.4-2 pav. Pažeidžiamumas dėl skurdo motinystės ir nedarbo rizikų atvejais, pasiskirtymas
ekvivalentinių pajamų deciliuose (skurdo rizikos riba SOproc. medianinių ekv. pajamų.).
Pastaba: (b) skaičiai atspindi namų ūkių, kur yra tik vienas apdraustasis nedarbo draudimu, pažeidžiamumo dėl
skurdo lygį '7.
11.4-1 lentelės duomenys rodo, jog atsižvelgiant kartu į pažeidžiamumą dėl skur
do ir pajamų tarpsnį visoms skurdo rizikos riboms nedarbo rizikos atveju 2012 m.
situacija yra kiek geresnė nei 2007 m. Geriausia situacija buvo 2009 m. prieš suma
žinant nedarbo išmokos „lubas". Nerimą kelia, jog nuo 2010 m. žymiai sumažinus ne
darbo socialinio draudimo išmokos „lubas", visų skurdo rodiklių lygis tarp nedarbo

išmokų gavėjų auga. Kaip jau buvo minėta, taip pasireiškia išmokų nuvertėjimas užfik
savus išmokos pagrindinės dalies ir „lubų" dydžius.
Motinystės/tėvystės išmokų gavėjų situacija antraisiais metais yra prasčiausia
2012 m. Tai yra susiję su pakeitimo normos mažinimu, einamųjų metų draudžiamųjų
pajamų mažėjimu, „lubų" taikymu. Pirmųjų metų išmokų gavėjų situacija mažai keitėsi
analizuojamu laikotarpiu ir kiek palankesnė buvo 2009 m. prieš sumažinant išmokos
„lubas" ir minimalų dydį.
11.4-1 pav. buvo pateikti vidutiniai skurdo rizikos ir pažeidžiamumo rodikliai vi

soje populiacijoje. Žemiau jie išskaidomi pagal decilius (deciliuose fiksuotos iki paja
mų praradimo).

nas asmuo dirba samdomą darbą. Namų ūkyje gali būli ir daugiau a: ienų, gaunančių pajamas iš, pvz., pensijų.
savarankiško darbo, si •alinių išmokų ir pan.
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11.4-3 pav. Bruto išmokų pakeitimo norma pagal prarastų pajamų lygį.
11.4-2 pav. pateikti duomenys rodo reikšmingus pažeidžiamumo dėl skurdo skir
tumus, praradus pajamas dėl darbo ar vaiko gimimo. Reikia atkreipti dėmesį, jog dėl to,
kad skurdo lygis bendroje populiacijoje visais metais buvo apie 20 proc, 1-2 deciliuose
esantys asmenys buvo žemiau skurdo ribos jau iki pajamų šoko dėl darbo praradimo.
Grafike pateikti duomenys rodo, jog, kaip ir buvo galima tikėtis, socialinio draudimo ne

darbo išmoka nepadeda iškelti asmenų virš skurdo ribos (1-2 deciliuose pažeidžiamumo
lygis praktiškai lygus 100 proc), tačiau motinystės išmokos (kartu su nedraudiminėmis
išmokomis), ypač pirmaisiais metais po vaiko gimimo, žymiai didina galimybes pakilti
virš skurdo rizikos ribos. Tai lemia socialinio draudimo motinystės/tėvystės išmokoms
taikomos „grindys", papildomų nedraudiminių išmokų gimus vaikui mokėjimas.
Kalbant apie motinystės/tėvystės išmokas, atmetus du pirmuosius decilius (jie
aptarti aukščiau), išmokos visiškai apsaugo namų ūkius nuo skurdo rizikos pirmai
siais vaiko gimimo metais. Antraisiais metais nedidelis pažeidžiamumas išliko trečia
me decilyje - nes simuliuojamas tik dalinis grįžimas į darbą (atgaunama pusė buvusių
darbo pajamų). Antraisiais vaiko gyvenimo metais pažeidžiamumas dėl skurdo tarp

motinystės/tėvystės išmokų gavėjų 2012 m. žymiai padidėjo trečiame decilyje (siekia
apie 35 proc), nedidelis pažeidžiamumas dėl skurdo išliko 4 decilyje (apie 5 proc).
Nedarbo išmokų gavėjų atveju matome, jog pirmuose dviejuose deciliuose pa
žeidžiamumas dėl skurdo yra labai didelis. Skurdo lygis šalyje visais metais svyravo
apie 20 proc, ir tai rodo, jog išmokos negali iškelti iš skurdo. Įdomiausia yra nuo 3 iki

10 pajamų decilių grupių dinamika. Pažeidžiamumas dėl skurdo yra žymiai didesnis
3-4 pajamų deciliuose (atitinkamai 77 proc. ir 56 proc.) ir žymiai mažesnis 6-10 de
ciliuose, kur kitų dirbančių namų ūkio narių pajamos neleidžia nukristi žemiau skur
do ribos. Mėlyna linija grafike pavaizduotas pažeidžiamumas, kai namų ūkyje nėra
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kitų pajamas iš samdomo darbo gaunančių asmenų. Kaip matome, tokiu atveju pažei

džiamumas dėl skurdo žymiai padidėja, ypač aukštesniuose deciliuose, o vidutiniškai
2007-2012 m. siekė apie 60 proc. (2012 m. 67 proc).
Žemiau analizuojama bruto nedarbo išmokos pakeitimo norma 2007-2012 m.
laikotarpiu ir pagal lytį. Kaip buvo aptarta antroje dalyje, pakeitimo norma

apskaičiuojama kitaip, nei įprasta. Analizėje naudojamos realios apdraustųjų cha
rakteristikos, todėl galima skaidyti ir analizuoti pakeitimo normas įvairiais pjūviais.
Žemiau pasirinkta analizuoti pakeitimo normas penkiose pajamų grupėse, kurios iš
esmės atitinka apdraustųjų populiacijos pajamų kvintilius. Pajamos, pagal kurias yra
grupuojama - dėl motinystės ar nedarbo prarastos draudžiamosios pajamos, nuo ku
rių buvo apskaičiuota išmoka. Nedarbo draudimo atveju tai tik samdomo darbo pa

jamos. Motinystės atveju ši bazė yra kiek platesnė ir papildomai apima savarankiško
darbo pajamas bei pajamas iš autorinių sutarčių, kadangi šiomis pajamų rūšimis moti
nystės išmokų apskaičiavimo bazė buvo papildyta 2009 m. Motinystės atveju sumuo
jamos motinystės, motinystės/tėvystės ir tėvystės išmokos. Visais atvejais pakeitimo
norma apskaičiuojama vienerių metų laikotarpiui.
Analizuojant 11.4-3 pav. duomenis galima teigti, jog:
•nedarbo atveju išmokų pakeitimo norma žymiai krenta didėjant pajamoms, o to ne
matome motinystės/tėvystės draudimo išmokų atveju. Tai atsitinka dėl to, jog nedarbo
išmoka susideda iš pagrindinės fiksuotos ir papildomos dalies. Papildoma dalis siekia
40 proc. draudžiamųjų pajamų pirmus tris mėnesius ir 20 proc. vėliau, taigi nedarbo
draudimo išmoka yra žymiai mažiau susieta su prarastomis dėl nedarbo pajamomis;
•vidutinė nedarbo išmokos pakeitimo norma yra žymiai mažesnė už kitų išmokų
(išskyrus motinystės antraisiais metais 2012 m.) ir ypač žema pajamoms, kurios
viršija vidutinę algą šalyje. Nors nedarbo išmokos vidutinė pakeitimo norma yra
panaši į motinystės/tėvystės išmokų pakeitimo normą antraisiais išmokos gavimo
metais (apie 40 proc), pastaruoju atveju įstatymai numato galimybę gauti papildo
mas draudžiamąsias pajamas, nemažinant išmokos dydžio. Žemą nedarbo išmokos
pakeitimo normą lemia ne tik išmokų dydis, bet ir mokėjimo trukmė, nes apskai
čiuojama visų metų pakeitimo norma;
•skirtingų metų nedarbo išmokos pakeitimo normos dinamika paaiškina pažeidžia
mumo dėl skurdo dinamiką (11.4.-1 pav.) - augant pakeitimo normai 2007-2009 m.
pažeidžiamumas dėl skurdo mažėjo. Pakeitimo normos didėjimas šiuo laikotarpiu

yra tiesiogiai susijęs su valstybės remiamų pajamų dydžio padidinimu atskirais
metais, kuris sudaro pagrindinę išmokos dalį. Tuo tarpu 2010-2012 m. laikotarpio
pradžioje pakeitimo norma nukrito nustačius išmokos „lubas", o vėliau išliko sta

bili (užfiksavus valstybės remiamų pajamų dydį). Atitinkamai pradėjo augti pažei
džiamumo dėl skurdo darbo netekimo atvejų, ypač didėjant bendram šalies darbo
pajamų lygiui, augant infliacijai;
•motinystės išmokos pirmaisiais metais skirtingų metų dinamika atitinka įstatymų
pakeitimo normos pokyčius. Reali pakeitimo norma pasiekia 100 proc. kiek vėliau,
nei numatyta įstatymų, t. y. 2009 m. įtraukus savarankiško darbo pajamas į išmokos
apskaičiavimo bazę. Aukščiausių pajamų kategorijoje (kvintilyje) pakeitimo norma
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visais metais kiek žemesnė dėl taikomų „lubų", bet nežymiai. 2012 m. pakeitimo
norma krenta apytikriai iki 78 proc. pirmaisiais motinystės/tėvystės išmokos gavi
mo metais (su prielaida, jog 87 proc. pasirinktų 70/40 proc. išmokos variantą)18;
• motinystės/tėvystės išmokos antraisiais metais pakeitimo norma t. p. iš esmės
atitinka nustatytą įstatymų. Didelis pakeitimo normos sumažėjimas yra pastebi
mas 2012 m., tačiau nuo šių metų motinystės/tėvystės išmokos gavėjams yra lei
džiama gauti draudžiamųjų pajamų nemažinant motinystės/tėvystės išmokos,

(domu, jog žemiausioje pajamų kategorijoje (800-1100 Lt) pakeitimo norma dėl
taikomų išmokai „grindų" išlieka apie 15 proc. aukštesnė už įstatymų numatytą.
Mūsų skaičiavimai gerai atitinka Tarptautinės darbo organizacijos skaičiavimus, pa
teiktus žemiau (žr. 2.2 skyrių). ES kontekste nedarbo išmokų pakeitimo norma Lietuvoje iš
tiesų yra labai žema.

Išanalizavus anksčiau pateiktą medžiagą akivaizdu, jog pažeidžiamumo dėl skurdo
rodikliai puikiai papildo tradicinius skurdo rizikus rodiklius. Pažeidžiamumas dėl skurdo
patyrus nedarbo riziką yra žymiai didensis, lyginant su vaiko gimimo rizika. Ypač dideli
skirtumai yra pirmaisiais vaiko gimimo ar darbo praradimo metais. Nedarbo draudimo
išmoka yra žymiai mažiau susieta su prarastomis dėl rizikos pajamomis: nedarbo atve
ju išmokų pakeitimo norma stipriai krinta didėjant pajamoms, o to nėra motinystės/
tėvystės draudimo išmokų atveju. Taip pat galima pastebėti, jog motinystės/tėvystės
išmokos (kartu su nedraudiminėmis išmokomis) ypač pirmaisiais metais po vaiko gimi
mo labai didina namų ūkio galimybes pakilti virš skurdo rizikos ribos, o tai neįmanoma
socialinio draudimo nuo nedarbo išmokų atveju. Nerimą kelia, jog nuo 2010 m. žymiai
sumažinus nedarbo socialinio draudimo išmokos „lubas", visų nedarbo išmokų gavėjų

skurdo rodiklių lygis auga. Taip pasireiškia išmokų nuvertėjimas užfiksavus išmokos
pagrindinės dalies ir „lubų" dydžius. Toliau bus aptariama, kaip galima būtų optimizuoti
sistemą, perskirstant išteklius tarp analizuojamų draudimo rūšių.

11.5. Išlaidų trumpalaikėms socialinio draudimo išmokoms
optimizavimas Lietuvoje
Šiame skyriuje bus analizuojama, kaip galėtų būti perskirstyti socialinio draudi
mo ištekliai, skirti finansuoti keturias trumpalaikes išmokas (nedarbo, motinystės,

motinystės/tėvystės ir tėvystės), siekiant sumažinti išmokų gavėjų skurdo riziką ir
pažeidžiamumą. Kaip parodė ankstesnė analizė, pažeidžiamumas dėl skurdo patyrus
nedarbo riziką yra žymiai didesnis, lyginant su vaiko gimimo rizika. Apsauga nuo
motinystės/tėvystės rizikos yra dosni, o nedarbo atveju - skurdi, lyginant Lietuvą ir
kitas ES šalis. Todėl, esant biudžeto apribojimams, būtų optimalu perskirstyti išteklius

ir motinystės/tėvystės išmokų sąskaita padidinti apsaugos nuo nedarbo lyg).
Pirmiausia apžvelkime pagrindinius 2012 m. nedarbo ir motinystės/tėvystės iš
mokų parametrus bei jų pinigines išraiškas.

ta2012 m. motim te te\\ le i moka pagal pasirinkimą gali būti mokama vienerius arba dvejus metus atitinkamai 100 proc. arba
70 proc. dydžio pirmai iais nutais ir 4)1 proc. antraisiais metais Remiantis pagal užklausą gautais SoDros duomenimis motinystės/
^ėvystės išmokų mokė imą\!inenem metams (i00 proc pakeitimo norma) pasirinko 13 proc.
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11.5-1 lentelė. Pagrindiniai 2012 m. nedarbo ir motinystės/tėvystės išmokų parametrai ir

piniginės išraiškos
Min išmoka Maks. išmoka'

Su buvusiomis
Su buvusiomis pa
pajamomis
jamomis susijusios
nesusijusi išmo- išmokos dalies pakei
timo norma

Išmokų parametrai, 2012 m.
1/3'EMDP 3.2*EMDP
Nėra
100 proc.:

Motinystės išmoka
Motinystės/tėvystės
išmoka
Tėvystės išmoka

VRPL: 650 P: (0.7*

Nedarbo išmoka

VRP

'

70^56 dienos

100 arba
70+ 40 proc.
100 pro.

309 dienos arba
309 * 365 dienos

40 proc. ? 20 proc.

3 mėn. + 3 mėn.
(iki 3*6+2 mėn.)~

EMDP)
EMDP -'-':-.'-•-•'

Mokėjimo trukmė (stan
dartinė]

1 mėnuo

1488,.: y. '350
PirametntdydMai,2012m.

Motinystės išmoka (I)

496

4761.6

Molinystesrtėvystės iš
moka (I)
Tėvystės išmoka (I)
Nedarbo išmoka (II)
Dalis III

••';-'-•GM (1041.8)

350

0.14^0.22)

Pastabos: EMDP - eir rųįjj metų draudžiamosios pajamos. VRP - valstybės remiamos pajamos.
'Nedarbo išmokų atveju laikina maksimali riba yra 650 Lt, o nustojus galioti Laikinajam išmokų perskaičiavimo
įstatymui, laikiną ribų turėtų pakeisti ankstesnė riba 0.7'EMDP.
**Nedarbo išmokos mokėjimo trukmė pratęsiama vienu mėnesiu, jei draudimo stažas yra 25-29 m., dviem
mėnesiais, jei draudimo stažas 30-34 m. ir trim mėnesiais, jei draudimo stažas perkopia 35 m. Papildomai
mokėjimo trukmė yra ilginama 2 mėn., jei iki senatvės pensijos amžiaus liko mažiau nei 5 m.
Kaip rodo 11.5-1 lentelės duomenys, nedarbo ir motinystės/tėvystės išmokų struktūra
labai skiriasi, kai kalbama apie ribinius išmokų dydžius, apie su buvusiomis pajamomis
susijusių išmokų dalių pakeitimo normas ar mokėjimo trukmes. Tai lemia ne tik skirtingus
pakeitimo normų profilius (žr. 11.4.-3 pav.), bet ir padaro socialinio draudimo išmokų siste
mą labiau sudėtingą ir mažiau suprantamą apdraustiesiems. Motinystės ir nedarbo išmokų
struktūros suderinimas ir supaprastinimas turi papildomų privalumų - gali padėti sumažinti
išmokų nepaėmimo problemą19. Kaip matome, siekiant bent kiek sumažinti atotrūkį tarp iš
mokų realių pakeitimo normų (žr. 11.4-3 pav.) yra erdvės visų nedarbo išmokos parametrų
didinimui. Žemiau bus analizuojamos išmokų optimizavimo galimybės, keičiant išmokų
apskaičiavimo tvarką trim etapais:
1.

išmokų optimizavimas, nekeičiant nedarbo išmokos mokėjimo trukmės:
a.nekeičiant dabartinės išmokų struktūros;

b.keičiant dabartinę išmokų struktūrą;
2. išmokų optimizavimas, keičiant nedarbo išmokos mokėjimo trukmę.

"Duomenų apie nedarbo išmokų nepaėmimo mastą Lietuvoje nėra, ta^iau kitų Salių tyrimai rodo, jog išmokų nepaėmimas yra didesnis,
kai yra taikomas pajamų testavimas, išmokos struktūra sudėtinga, yra papildomų sąlygų išmokos gavėjams ir kt. Išmokų struktūros
supaprastinimas galėtų prisidėti prie išmokų nepaėmimo sumažėjimo.
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Išmokų optimizavimas, nekeičiant dabartinės išmokų struktūros
(pastovi mokėjimo trukmė)
Pirmiausia bus analizuojamos galimybės optimizuoti trumpalaikes draudimo iš
mokas nekeičiant dabartinės išmokų struktūros. Bus paliekami visi išmokų parametrai
(išmokų „lubos", „grindys", pagrindinė nedarbo išmokos dalis, mokėjimo trukmė), kei
čiama tik su prarastomis pajamomis susijusios išmokų dalies pakeitimo norma. Tiesa,
nedarbo išmokų atveju yra netaikomos Laikinojo įstatymo įtvirtintos išmokos „lubos"

(650 Lt per mėn.), „lubos" keičiamos iki Laikinojo įstatymo galiojančiu lygiu (70 proc. ei
namųjų metų draudžiamųjų pajamų: 2012 m. t. y. 2041,6 Lt). Optimali pakeitimo norma
bus parenkama, atsižvelgiant į modeliuojamą poveikį skurdo rodikliams.

Žemiau pateiktame grafike yra simuliuojamas ribinio nedarbo išmokų didinimo
ir motinystės/tėvystės išmokų mažinimo poveikis skurdo rodikliams ir išlaidoms. Yra
didinama/mažinama su buvusiomis pajamomis susijusi išmokų dalis, palaipsniui kei

čiant jos pakeitimo normą (1 punkto žingsnis grafike atitinka 1 proc. įstatyminės pa
keitimo normos padidinimą/sumažinimą). Kiekvienos išmokų rūšies simuliacija atlie
kama atskirai, imami realūs 2012 m. parametrai ir kitos išmokos. Siekiant didesnio
palyginamumo, 11.5-1 pav. naudojamos vieningos skalės.
MoUnystca/tavvttėf ^^nokoi mailnlma fcanari|ut
700,000,000

Nadarbo Ifciioko. papildomai daina didinimo asanarijus
600,(00,000 35%
50D,COŪ,OOŪ
400,COD,000

25%

GOO,0OO,0OD
—• -^**^~—'~~ ———•—

400.000,000
300,000,000

300,(00,000

15%
200,(00,000 10%
100,(00,000 5%

500,000,000

200,000,000

J

100,000,000

'SSSSSSSSSSSSERS^KS
Matlnystfe išmoko* raSnln

! Omsko* mafinlmo >nnarl)ua

700,000,000

700,(00,000 40%
600,(DŪ,0M 35%
500,(60,000 ^*
25%
400,(00,000
20%
3DO,COO,000 ^^

lygis|60%mKianos riba)

^00,000,000
500.000,000
400,000,000
300,000,000

200,COO,000 lū%

200,000,000

100,tOO,000 sx
0B%

100,000,000

Skurdo lygis tarp gv^]ų

(^aidos Išmokai

.Saidos soc.para mos ISmofcal

11.5-1 pav. Nedarbo draudimo išmokų didinimo ir motinystės/tėvystės išmokų mažinimo
simuliacija, 2012 m.
Pastaba: nedarbo išmokų atveju taikomos pastovaus dydžio (70 proc. einamųjų metų draudžiamųjų pajamų) „lubos".
Kaip rodo 11.5-1 pav., nedarbo ir motinystės/tėvystės išmokų pakeitimo normos kei

timas turi įtakos gavėjų ir bendros populiacijos skurdo rizikos lygiui. Motinystės ir tėvys-
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tės išmokų mažinimas/didinimas neturi poveikio nei apdraustųjų, nei populiacijos skurdo
rodikliams. Tai atsitinka todėl, jog motinystės/tėvystės išmokos pakeičia pajamas palygi
nus trumpą laikotarpį, yra taikomos išmokų „grindys", kurios neleidžia išmokai nukristi

žemiau 33 proc. einamųjų metų draudžiamųjų pajamų (2012 m. 491 LtJ ribos.

•Skurdo fygis 60% (iš viso) • Nerdarbo išmoka

•Ligos i^ moka

• a. Motinystės pašalpa

•b. Motinystės/tėvystės p. • c. Tėvystės pašalpa

•Bent viena tša,b,c

— Motytėv. išmokų p. norma

11.5-2 pav. Skurdo rizikos lygis tarp išmokų gavėjų: nedarbo išmokų papildomos dalies
pakeitimo normos didinimo scenarijai nekeičiant išmokų struktūros (subalansuoto biudžeto
prielaida).
Pastaba: visais atvejais (išskyrus 2012 m. scenarijų) nedarbo išmokos „lubos"yra gražintos į 70 proc. einamųjų
metų draudžiamųjų pajamų lygį.
Nedarbo išmokos atveju didesnio poveikio skurdo rizikos rodikliams nematome,
kol papildomos dalies pakeitimo norma nepasiekia apytikriai 30 proc. Apsauga nuo

skurdo šiame etape yra silpna ir didesne dalimi užtikrinama pagrindinės išmokos
dalies. Nedarbo išmokos papildomos dalies pakeitimo normai viršijant 30 proc,

pradeda ryškėti teigiamas poveikis skurdo rizikos rodikliams. Ryškesnis mažėjimas
pasiekiamas, kai papildomos dalies pakeitimo norma yra 60 proc. ar didesnė.
Tačiau didesnė nei 60 proc. papildomos dalies pakeitimo norma 2012 m. reikštų,
jog kartu su pagrindine išmokos dalimi nedarbo išmoka kai kuriais atvejais (pvz.,
gaunant minimalią algą] viršytų dėl nedarbo prarastas pajamas. Toks scenarijus nėra
realistiškas ar pageidautinas, nes turėtų neigiamų pasekmių darbo paskatoms. Taigi
realu, nekeičiant dabartinės išmokos struktūros, išmokos gavėjų skurdo rizikos lygį
sumažinti apie 10 proc. (apie 3 procentiniais punktais], nustatant papildomos dalies
pakeitimo normą nuo 45 proc. iki 55 proc. pirmaisiais trim mėnesiais ir, panašiai kaip
dabar, mažinant ją perpus vėlesniais išmokos mokėjimo mėnesiais.

Motinystės/tėvystės išmokų pakeitimo norma grafike yra palaipsniui mažinama
nuo 100 proc. ir atitinkamai nuo 70/40 proc. pakeitimo normos (1 punkto žingsnis
grafike atitinka 1 proc. įstatyminės pakeitimo normos padidinimą/ sumažinimą]. Ma
tome, jog išmokų sumažinimas iki 10-15 proc. neturėtų poveikio gavėjų ar bendros
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populiacijos skurdo rizikos lygiui. Mažinant dar mažiau skurdo rizika pradeda greitai
augti, kol pasiekia apie 12,5 proc. Esant dabartinei išmokų minimaliai ribai, išmokų
pakeitimo normos mažinimas daugiau nei 40 proc. neturėtų poveikio skurdo rizikos
rodikliams. Sumažinus pakeitimo normą 80 proc. ir daugiau išlaidos motinystės/tė

vystės išmokoms nebemažėja, nes dažniausiai lieka tik minimalus išmokų dydis.
Taigi galima daryti išvadą, jog paliekant dabartinę išmokų struktūrų ne
darbo išmokos papildomos dalies pakeitimo normą būtų optimalu didinti 4555 proc, o motinystės/tėvystės išmokų pakeitimo normas būtų galima mažinti
10-15 proc. Žemiau simuliuojami nedarbo išmokų didinimo scenarijai nekeičiant
dabartinės jų struktūros. Horizontalioje ašyje yra pavaizduotas nedarbo išmokos
„lubų" ir papildomos dalies pakeitimo normos pokytis. Vertikalioje ašyje pavaizduo
tas reikalingas motinystės/tėvytės išmokų pakeitimo normos sumažinimas, jei būtų

laikomasi bendro šių išmokų biudžeto apribojimo. Visais atvejais (išskyrus 2012 m.
scenarijų) nedarbo išmokos „lubos" yra gražintos į 70 proc. einamųjų metų drau

džiamųjų pajamų lygį.
11.5-2 lentelė. Skurdo rizikos lygis, pajamų ir skurdo tarpsniai: nedarbo išmokų
papildomos dalies pakeitimo normos didinimo scenarijai (subalansuoto biudžeto prielaida,
60 proc. medianos skurdo rizikos riba)
Skurrfa tywft (headcovnt ralio
Omaka
Motlnytt**/t*vyttė* p.

^ajamo tarp**^ ft***x*ml mOo)

0.0

Nedarbo I^moka 36.2
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Pastaba: visais atvejais (išskyrus 2012 m. scenarijų) nedarbo išmokos „lubos"yra gražintos į 70 proc. einamųjų
metų draudžiamųjų pajamų lygį.
Kaip matome iš 11.5-2 pav. ir 11.5-2 lentelėje pateiktų simuliacijų rezultatų, ne
darbo išmokos „lubų" ir papildomos dalies pakeitimo normos didinimo poveikis nėra
didelis. Kaip ir buvo tikimasi, ankstesniame grafike gražinus nedarbo išmokos „lubas"

ir didinant pakeitimo normą, būtų galima išmokos gavėjų skurdo lygį sumažinti apie
8 proc. (3 procentiniais punktais).
Didinant papildomos nedarbo išmokos dalies pakeitimo normą iki 50 proc, bend
ra pakeitimo norma minimalią algą uždirbusiems asmenims būtų apie 90 proc. Atsi

žvelgiant į galimas neigiamas pasekmes darbo paskatoms, tokia riba galėtų būti lai
koma maksimalia. Toks papildomos dalies pakeitimo normos pakėlimas pareikalautų
sumažinti visas motinystės/tėvystės išmokų pakeitimo normas apie 6,9 proc. 2012 m.
(t. y. iki 93,1 proc. motinystės ir tėvystės pašalpos, kai motinystės/tėvystės pašalpa
mokama vienerius metus bei iki 65,2/37,2 proc, jei išmoka mokama dvejus metus).
Papildomi pajamų tarpsnio ir skurdo tarpsnio skaičiavimai rodo, jog didinant ne-
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darbo išmokos papildomos dalies pakeitimo normą, skurdo lygis šioje grupėje nuo
sekliai mažėja ir artėja prie populiacijos vidurkio. Esant 50 proc. pakeitimo normai
skurdo lygis sumažėja apie 1,4 procentinio punkto, t. y. apie 13 proc. nedarbo išmokų

gavėjų populiacijoje, kitose grupėse ir bendroje populiacijoje pokytis yra ribinis.
Taigi remiantis atlika analize, nedarbo ir motinystės/tėvystės išmokų optimizavi
mo galimybės yra labai ribotos, nekeičiant dabartinės išmokų struktūros, bet vien mani
puliuojant su buvusiomis pajamomis susijusios išmokos dalies pakeitimo norma. Keista

tai, jog nedarbo išmokų struktūra (taikant pagrindinę ir papildomą išmokos dalis) pra
radusiems didesnes pajamas numato žymiai mažėjančią išmokos pakeitimo normą (žr.
11.4-3 pav.). Tuo tarpu motinystės/tėvystės išmokų pakeitimo norma yra proporcinga
prarastoms pajamoms. Paradoksas tas, jog nepaisant daug didesnio perskirstymo lygio
nedarbo socialinio draudimo sistemoje, ji nėra skirta ir negali apsaugoti žemiau skurdo
ribos esančių asmenų nuo skurdo rizikos pajamų šoko atveju (žr. 11.4-2 pav.]. Tuo tarpu
žymus išmokų pakeitimo normos mažėjimas aukštesniuose pajamų deciliuose nulemia

žemą apsaugos nuo skurdo lygį ir didelį pažeidžiamumą dėl skurdo 3-7 pajamų deci
liuose. Galima kelti hipotezę, jog apdraustųjų nedarbo draudimu skurdo ir pažeidžia
mumo dėl skurdo rodiklius būtų galima sumažinti tik pakeičiant nedarbo išmokų struk
tūrą - padarant ją labiau proporcingą arba ilginant išmokų mokėjimo trukmę. Išmokų
optimizavimas, keičiant dabartinę išmokų struktūrą bus aptariamas žemiau.

Išmokų optimizavimas, keičiant dabartinę nedarbo išmokų struktūrą
(pastovi mokėjimo trukmė)
Kaip buvo parodyta ankstesniame skyriuje, nekeičiant nedarbo išmokos struktūros
ir trukmės, o vien manipuliuojant išmokos papildomos dalies pakeitimo norma, gali

mybės sumažinti nedarbo išmokų gavėjų ir bendros populiacijos skurdo rizikos rodik
lius ir pažeidžiamumo dėl skurdo lygį yra labai ribotos. Keliama hipotezė, jog nedarbo
draudimo išmokos optimizavimas reikalauja nedarbo išmokų struktūros pokyčių - pa
daryti ją labiau proporcingą. Siekiant patikrinti šią hipotezę, nedarbo draudimo išmokos
struktūra šiame skyriuje bus artinama prie motinystės/tėvystės išmokų struktūros: bus
atsisakyta pagrindinės išmokos dalies, atitinkamai didinama pakeitimo norma, įvedama
išmokos minimali riba, koreguojama išmokos viršutinė riba. Naujų parametrų pasirin
kimas - labai jautrus dalykas. Analizėje pirmiausia bus nustatomi minimalūs paramet
rų lygiai, vėliau atliekamas jautrumo testas palaipsniui parametrus didinant. Taip pat
reikia pažymėti, jog motinystės/tėvystės išmokos pastaraisiais metais buvo daug kartų
reformuotos, todėl laikantis biudžeto apribojimo šių išmokų struktūros pokyčius bus
bandoma sumažinti iki minimumo. Socialinio draudimo sistemos stabilumas yra svar

bus veiksnys siekiant didinti pasitikėjimą sistema ir jos paprastumą.
Siekiant suartinti nedarbo ir motinystės/tėvystės išmokų struktūrą bus atsisakoma pa
grindinės nedarbo išmokų dalies, visą išmoką susiejant su buvusiomis pajamomis. Išmokos
mažinimas ir po 3 mėn. nebus nutrauktas, taip skatinant greičiau įsidarbinti. Vietoj pagrin
dinės išmokos dalies bus įvedamos išmokos „grindys". Taigi kyla klausimas dėl pakeitimo
normos ir išmokos „grindų" nustatymo. Pagrindinis principas, kurio bus laikomasi - nepa
bloginti mažiausias pajamas gaunančių asmenų padėties. Laikantis Šio principo naujai nu-
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statyta nedarbo išmokos pakeitimo norma neturėtų būti žemesnė už išmokų pakeitimo normą
mažiausias pajamas gaunančiųjų grupei. Turint omenyje išmokos sumažinimą po 3 pirmųjų
išmokos gavimo mėnesių ir pagrindinės išmokos dalies vaidmenį ankstesnėje išmokos struk
tūroje, minimali pakeitimo norma minimalią algą uždirbantiems asmenims turėtų būti apie
82 proc. pirmus tris mėn. ir apie 60 proc. vėlesniais išmokų gavimo mėnesiais.^0 Reikia turėti
galvoje, jog siekiant subalansuoti biudžetą motinystės išmokos pakeitimo norma simuliacijo
je bus mažinama, nedirbant asmens išlaidos turėtų kiek sumažėti, tuo tarpu gimus vaikui - pa
didėja, bei neigiamas pasekmes darbo paskatoms - didinti nedarbo išmokos pakeitimo normą
per 90 proc. pajamų sumos nebūtų racionalu. Žemiau bus simuliuojama 90 proc. pakeitimo
norma pirmais trim mėnesiais ir 60 proc. vėlesniais mėnesiais. Dėl aiškumo išmokos minima

lią ribą prilyginsime motinystės išmokos minimaliam dydžiui (496 Lt).
11.5-3 lentelė. Siūlomi nedarbo išmokų parametrų pokyčiai ir jų piniginės išraiškos
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Pastabos: EMDP - einamųjų metų draudžiamosios pajamos.
' Nedarbo išmokų atveju laikina maksimali riba yra 650 Lt, tuo tarpu nustojus galioti LR socialinių išmokų
perskaičiavimo ir mokėjimo laikinajam įstatymui (Žin., 2009, Nr. 152-6820) laikinų ribą turėtų pakeisti ankstesnė
riba 0.7*EMDP.
"Nedarbo išmokos mokėjimo trukmė pratęsiama vienu mėnesiu, jei draudimo stažas yra 25-29 m., dviem
mėnesiais, jei draudimo stažas 30-34 m. ir trim mėnesiais, jei draudimo stažas viršija 35 m. Papildomai mokėjimo
trukmė yra ilginama 2 mėn., jei liko mažiau nei 5 m. iki senatvės pensijos amžiaus.
Akivaizdu, jog jei nedarbo išmokos butų tiesiogiai susietos su buvusiomis pajamomis,
o pakeitimo norma padidinta iki 90/60 proc., labiausiai išloštų didesnes pajamas dėl nedarbo
praradę asmenys. Siekiant to išvengti, turi būti atitinkamai nustatoma maksimali išmokos
riba. Panašiai kaip motinystės išmokos gavimo atveju, maksimali išmokos riba bus nustato
ma, apribojant maksimalią išmokos apskaičiavimo bazę (tokiu būdu išmokos pakeitimo nor
mos sumažėjimą po 3 mėn. pajustų ir ypač dideles pajamas gaunantys asmenys). Šiuo metu

2(hApskaičiuota, kai minimali alga 850 Lt, pagrindinė išmokos dalis 350 Lt, papildomos dalies pakeitimo norma yra 40 proc. pirmaisi;
trim mėnesiais ir 20 proc. vėlesniais išmokos gavimo mėnesiais, maksimali išmoka lygi 0,7 EMDP (1041,6 Lt).
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•^

^

laikinai galiojančios maksimalios nedarbo išmokos ir maksimalios motinystės/tėvystės išmo
kos skirtumai yra stulbinami. Nedarbo atveju ši riba yra daugiau nei 7,3 kartus mažesnė, lygi
nant su motinystės/tėvystės išmokomis (žr. 11.5-1 lentelę). Toks netolygumas nėra adekvatus

ir esant biudžeto apribojimams galėtų būti mažinamas. Žiūrint į pažeidžiamumo dėl skurdo
rodiklius matome, jog tarp motinystės/tėvystės išmokų gavėjų pažeidžiamumas dėl skurdo

yra praktiškai lygus nuliui nuo 3 pajamų decilio pirmaisiais ir nuo 4 pajamų decilio antraisiais
vaiko gimimo metais (žr. 4 pav.). Tuo tarpu tarp nedarbo išmokų gavėjų pažeidžiamumas dėl

skurdo yra žymiai didesnis nei bendroje populiacijoje net iki 7 ekvivalentinių pajamų deci
lio. Motinystės/tėvystės išmokų atveju maksimalios išmokos ribos mažinimas taip pat galė
tų sumažinti piktnaudžiavimus sistema21. Žemiau analizuosime, kokia maksimali nedarbo ir
motinystės/tėvystės išmokų riba būtų optimaliausia. Minimalia nedarbo išmokos „lubų" riba

bus laikoma 70 proc. einamųjų metų draudžiamųjų pajamų (riba, galiojusi iki laikino išmokų
apribojimo). Dabar taikomos motinystės/tėvystės išmokos maksimalios 4761,6 Lt ribos ma
žinimas yra tinkama priemonė, nes toks pokytis padidintų perskirstymą motinystės/tėvystės
išmokų sistemoje ir padidintų proporcingumą nedarbo išmokų sistemoje.
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•SkJrdo lygis 60S (ii viso) • Nedarbo išmoka• Ligos išmokaaa. Motinystės paialpa
•b. MotinystėsA^vystės p. • c. Tėvystės pašalpa• Bent viena ga,b,c-Mot.Aėv. i^matoj p.ncrma
11.5-3 pav. Nedarbo išmokos struktūros pakeitimo simuliacija: išmokų gavėjų grupių ir
bendros populiacijos skurdo lygis.
Pastaba: (b. a) - reformos scenarijus su biudžeto apribojimais. Nauji nedarbo išmokos para
arametrai nurodyti
3 lentelėje, išmokos bazės apskaičiavimo „lubos" 0.7'EMDP.

31Tyrimų apie piktnaudžiavimą mot i ny s lės/tėvystės socialinio draudimo sislema Lietuvoje nėra atlikta, tačiau lyginant mūsų simuliuo
jamus išmokų dydžius su nurodytais duomenimis būtų galima teigti, jog piktnaudžiavimų pasitaiko pakankamai dažnai. Nors išmokų
dydžiams apskaičiuoti šiuo melu yra taikomas pakankamai ilgas draudimo siažo laikotarpis, naujų piktnaudžiavimo galimybių atsirado
antraisiais motinystės/tėvystės išmokos mokėjimo metais, kai leidžiama dirbti ir keisti išmokų gavėją.
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Lygis populiacijoj*
11.5-4 lentelė. Nedarbo išmokos struktūros pakeitimo simuliacija: skurdo lygis, pajamų ir
skurdo tarpsniai
Pastaba: nauji nedarbo išmokos parametrai nurodyti 3 lentelėje, išmokos bazės apskaičiavimo „lubos" ties
0.7*EMDP. I scenarijus apskaičiuotas be biudžeto apribojimų, II scenarijus - su biudžeto apribojimais.
Pirmiausia analizuosime, koks būtų nedarbo išmokos struktūros pakeitimo povei
kis, jei išmokos bazės apskaičiavimo „lubos" būtų fiksuojamos ties 70 proc. einamųjų

metų draudžiamųjų pajamų, o kiti parametrai keičiami kaip nurodyta 11.5-3 lentelėje.
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11.5-4 pav. Nedarbo išmokų „lubų" didinimo ir motinystės/tėvystės „lubų" mažinimo simuliacija.
Pastaba: nauji nedarbo išmokos parametrai nurodyti 3 lentelėje; nedarbo išmokos bazės apskaičiavimo „lubos"
pradedamos didinti nuo 0,7rEMDP, motinystės/tėvystės išmokų „lubos" mažinamos nuo 3,2*EMDP.
11.5-3 pav. ir 11.5-4 lentelėje pateikti duomenys rodo, jog nedarbo išmokos

struktūros pakeitimas nekeliant išmokos „lubų" žymiai nesiskiria nuo situacijos, kai
išmokos struktūra nekeičiama, o tiesiog atkuriamos išmokos „lubos". Taikant biudžeto apri-
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bojimus abiem atvejais motinystės/tėvystės išmokas tektų mažinti apie 4,5 proc. Netaikant biu
džeto apribojimų, struktūrinė reforma pakeltų bendras nedarbo išmokų išlaidas apie 15,6 proc.,
o vien „lubų" atkūrimas- 14,8proc. (žr. 5 lentelę). Taip pat labai panašus poveikis ir skurdo
rizikos rodikliams. Struktūrinės reformos atveju skurdo lygis nežymiai didesnis, nei „lubų" at
kūrimo scenarijuje (viena iš priežasčių^ struktūrinė reforma „lubas" taiko ne išmokai, o išmo
kos apskaičiavimo bazei, dėl to realios išmokos „lubos" yra kiek mažesnės). Nežymus scenarijų
skirtumas rodo, jog reformuotos sistemos parametrai iš esmės yra panašūs, bent jau mažesnės
pajamų pasiskirstymo dalies, į dabar esančios (atkūrus nedarbo išmokos „lubas").
Kaip buvo minėta, šiuo metu laikinai galiojančios maksimalios nedarbo išmokos ir
maksimalios motinystės/tėvystės išmokos skirtumai yra labai dideli. Nedarbo atveju
ši riba yra daugiau nei 7,3 karto mažesnė, lyginant su motinystės/tėvystės išmokomis
(žr. 11.5-2 lentelę). Toks netolygumas nėra adekvatus ir esant biudžeto apribojimams
galėtų būti mažinamas. 11.5-4 pav. yra pateikti reformuotų nedarbo išmokų „lubų" di
dinimo simuliacijos rezultatai ir jų poveikis skurdo rodikliams. Vieno punkto žingsnis
10 pav. atitinka 1 proc. „lubų" didinimą nedarbo išmokų atveju ir 1 proc. „lubų" maži

nimą motinystės/tėvystės išmokų atveju.
11.5-4 pav. pateikti duomenys rodo, jog motinystės/tėvystės išmokų gavėjų skur

do rodikliai yra visiškai nejautrūs išmokų „lubų" mažinimui net iki 50 proc. Nedarbo
išmokų gavėjų skurdo rizikos lygis ir skurdo tarpsnis nuosekliai mažėja didinat „lu
bas" iki 50 proc, didinant labiau efektas išnyksta.

Kadangi dėl vaiko gimimo per 3,2 EMDP pajamų praradusių asmenų yra sąlygiš
kai mažai, palyginus su nedarbo išmokų gavėjais, kurių buvusios pajamos yra didesnės
nei 0,7 EMDP, pradinis nedarbo „lubų" pakėlimas reikalauja didesnio motinystės/tė
vystės išmokų „lubų" sumažinimo. Efektas išnyksta padidinus nedarbo išmokų „lubas"
apie 50 proc, tam prireiktų apie 50 proc. sumažinti motinystės/tėvystės išmokų „lubas".
50 proc. „lubų" padidinimas nedarbo išmokų atveju ir atitinkamas 50 proc. „lubų" suma

žinimas motinystės/tėvystės draudimo atveju sudarytų l,05*EMDP (1562,4 Lt) nedarbo
išmokoms ir 1,6*EMDP (2380,8 Lt) motinystės/tėvystės išmokoms. Žvelgiant į anksčiau
pateiktus grafikus tokios „lubos" atrodo optimalios. Reikia turėti omenyje, jog tai išmo
kų apskaičiavimo bazei taikomos „lubos", tad maksimali išmoka nedarbo atveju būtų lygi
90 proc. nurodytos sumos (1406,16 Lt), o motinystės/tėvystės atveju 100 proc. nurodytos
sumos (2380,8 Lt). Žemesnės pakeitimo normos maksimalios išmokos sudarytų 937,44 Lt

nedarbo atveju (60 proc.) ir 1666,56 Lt/952,32 Lt motinystės/tėvystės atveju. Tokiu būdu
skirtumas tarp maksimalios motinystės/tėvystės ir nedarbo išmokos sumažėja nuo dau
giau nei 7 kartų prieš nedarbo išmokos „lubų" gražinimą iki 1,7 karto po struktūros pakei
timo ir „lubų" padidinimo. Visos sumos yra pateiktos neatskaičiavus mokesčių.
Žvelgiant į vidutines bruto algas Lietuvoje maksimalios nedarbo ir motinystės/
tėvystės išmokos būtų daug labiau subalansuotos pritaikius siūlomas išmokų „lubas".

Maksimalios motinystės/tėvystės išmokos būtų kiek didesnės už vidutinę algą, mak
simalios nedarbo išmokos sudarytų apie 65 proc. vidutinės algos.
Siūloma nedarbo išmokų struktūra yra daug labiau susieta su buvusiomis paja
momis. Palyginimui, atitinkamai padidinus „lubas" iki l,05*EMDP dabartinėje nedar
bo išmokų mokėjimo struktūroje maksimali nedarbo išmoka sudarytų 974,96 Lt, o
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maksimali sumažinta [pagal Laikinąjį įstatymą) - 662,48 Lt. Jei būtų pritaikytos šiuo
metu taikomos nedarbo išmokos „lubos", maksimali išmoka siektų vos 650 Lt.
Neigiamos pasekmės darbo paskatoms didinant nedarbo išmokos „lubas" ir la

biau susiejant jas su buvusiomis pajamomis šiame straipsnyje nėra kiekybiškai įver
tinamos22. Visgi 90 proc. prarastos pajamos nedarbo atveju būtų pakeičiamos trumpą
laikotarpį ^ tik tris pirmuosius nedarbo mėnesius, vėliau išmoka mažinama iki 60 proc.
buvusių pajamų. Dabartinėje darbo rinkos situacijoje darbo pasiūlos modeliai neparodo
realios darbo pasiūlos, nes ją labiau turėtų lemti darbo paklausa. Be to, reikėtų įvertinti pa
pildomai sukuriamas paskatas mokėti SoDros įmokas esant adekvatiems išmokų dydžiams,
pasitikėjimą socialinio draudimo sistema, sumažėjusio pažeidžiamumo dėl skurdo aplinką.
Laikantis apribojimo, jog pakeitus išmokų struktūrą neturėtų nukentėti mažiausias pajamas
gavę asmenys, nedarbo išmokų pakeitimo norma negalėtų būti mažinama mažiau 82 proc.
pirmus tris nedarbo išmokos gavimo mėnesius ir 60 proc. vėliau.
Galiausiai reikia pastebėti, jog skurdo lygiui didinamos nedarbo išmokos „lubos" turi
nors ir ribotą, bet didesnį poveikį, nei vien keičiama išmokos struktūra. Padidinus „lubas"
50 proc. nedarbo išmokų gavėjų skurdo rizikos lygis sumažėtų apie 4 procentinius punktus
arba apie 11 proc, didesnį poveikį turėtų į skaičiavimus įtrauktas ir pajamų tarpsnis. Kaip
buvo minėta, dar didesnis nedarbo išmokų „lubų" didinimas tik ribotai paveiktų išmokų
gavėjų skurdo rizikos lygio rodiklius.
Apibendrindami analizuotas nedarbo išmokų reformas pateikiame dar kelias jų
pagrindines charakteristikas. Žemiau pateiktame grafike parodomas reformų povei
kis vidutinei mėnesio bruto nedarbo išmokų pakeitimo normai. 3-3 priede pateikiama

detali informacija apie išlaidų pokyčius nedarbo bei motinystės/tėvystės išmokoms.
Nedarbo iimokos p. norma, 4+ nėn.

Nedarbo I^mokos p. norma, 13 mėn.
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11.5-5 pav. Vidutinė mėnesio bruto nedarbo išmokos pakeitimo norma: dabartinės
taisyklės ir reformos.
Pastaba: I ~ 2012 m. taisyklės; II - 2012 m. taisyklės (gražintos „lubos"); III - 2012 m. taisyklės (gražintos „lubos",
papildomos dalies pakeitimo norma 50/25 proc; IV - pakeista struktūra (be pagrindinės dalies, 90/60 proc.
pakeitimo norma); V - pakeista struktūra (be pagrindinės dalies, 90/60 proc. pakeitimo norma, išmokų bazės
Jubos" padidintos 50 proc. (iki 1,05'EMDP).
Analizuojant 11.5-5 pav. pateiktus duomenis galima pastebėti, jog siūlomas
struktūrinis nedarbo išmokų pakeitimas, atsisakant pagrindinės dalies ir nusta-

^EUROMOD yra statinis mikrosimuliacijos modelis, tačiau jį būtų galima ateityje papildyti din
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tant 90/60 proc. pakeitimo normą, o išmokų bazės „lubas" padidinant 50 proc. (iki
1.05*EMDP - ^ grafiko scenarijus) yra palankiausias apdraustiesiems ir labiausiai pa

didina sistemos proporcingumą. Pakeitimo norma išliktų stabili maždaug iki 1600 Lt
prarastų pajamų dydžio ribos. Vėliau prasideda pakeitimo normos mažėjimas. Tokiu

būdu, nors pritaikius siūlomą nedarbo išmokų struktūros pokytį dėl siūlomos refor
mos išloštų visi apdraustieji, labiau padidėtų mažesnes pajamas gaunančių apdraus
tųjų nedarbo išmokos pakeitimo norma.

Kitų trijų reformų atveju ŲI-IV) vidutinė mėnesio bruto nedarbo išmokos pakeiti
mo norma labai nesiskiria pirmus tris mokėjimo mėnesius, tačiau skirtumai išryškėja,
kai pakeitimo norma yra sumažinama nuo ketvirtojo mokėjimo mėnesio. Pakeitus iš
mokos struktūrą ir nustačius 0,7 EMDP dydžio išmokos bazės „lubas", pakeitimo nor

ma po trečiojo mokėjimo mėnesio praktiškai atkartoja dabartinę pakeitimo normos
dinamiką didėjant pajamoms. Dėl to šiek tiek išloštų pajamas iki 1400 Lt praradę as
menys. II ir III scenarijų atvejais labiau išloštų didesnes pajamas praradę apdraustieji.
Išmokų optimizavimas, keičiant nedarbo išmokos mokėjimo trukmę
Belieka aptarti, kokį poveikį turėtų išmokų mokėjimo trukmės pratęsimas. Kaip buvo
parodyta, nedarbo išmokų pakeitimo normos ir „lubų" padidinimas sumažintų nedarbo
išmokų gavėjų skurdo rodiklius, tačiau poveikis yra gana ribotas. Ši išvada nėra netikėta,

nes skurdo rizikos ir nelygybės rodikliai yra skaičiuojami atsižvelgiant į visų metų paja
mas, o 2009 m. nedarbo lygis Lietuvoje buvo aukštas, tad praradus darbą susirasti naują
nebuvo lengva. Kaip buvo parodyta 5 pav., vidutinė metinė bruto nedarbo išmokų pakei
timo norma buvo kiek žemesnė nei 40 proc. ir žymiai atsiliko nuo motinystės/tėvystės
išmokų pakeitimo normos. Nedarbo išmokų pakeitimo normos didinimas iki siūlomų
90 proc. ir 60 proc. buvusių pajamų nors ir padėtų labiau susieti išmokas su buvusiomis
pajamomis, tačiau bendra metinė pakeitimo norma vis vien išliktų pakankamai žema, nes

išmoka mokama tik dalį metų. Išmokų mokėjimo trukmės pratęsimas padidintų išmokos
vidutinę metinę pakeitimo normą. ES kontekste nedarbo išmokų trukmės didinimas būtų
adekvatus žingsnis, nes daugelyje šalių maksimali nedarbo išmokos mokėjimo trukmė
viršija taikomą Lietuvoje, bruto pakeitimo normos taip pat yra didesnės [žr. 2.2 skyrių).
Šiuo metu nedarbo išmokos mokėjimo trukmė, kai asmuo turi mažiau nei 25 m.
draudimo stažo, negali viršyti 6 mėn., po pirmųjų trijų mėn. išmoka yra mažinama (žr.
11.5-3 lent). Išmokos trukmė pratęsiama vienu mėnesiu, jei draudimo stažas yra 2529 m., dviem mėnesiais, jei draudimo stažas 30-34 m. ir trim mėnesiais, jei draudimo
stažas viršija 35 m. Papildomai mokėjimo trukmė yra ilginama 2 mėn., jei apdrausta
jam iki senatvės pensijos amžiaus liko mažiau nei 5 m.
Pirmiausia galima pastebėti, jog draudimo stažo reikalavimai ilgesnės trukmės iš

mokai gauti yra labai dideli - net nuo 25 m. darbo stažo ir galėtų būti mažinami, tačiau
šioje monografijoje neanalizuosime draudimo stažo reikalavimo mažinimo poveikio23.
Siekiant supaprastinti simuliacijas, bus analizuojamas išmokų trukmės padidinimo iki

^Naudojantis EUROMOD tokios simuliacijos būtų įmanomos, nes duomenyse yra infonnacijos apie darbo stažą, kut
gali būti naudojamas kaip draudimo stažo pakaitalas.
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9 mėn. ir 12 mėn. poveikis, neatsižvelgiant į draudimo stažą ir esant visiems mūsų
anksčiau aptartiems nedarbo išmokos pakeitimo scenarijams. Išmokos trukmės pa

didinimo iki 9 mėn. scenarijuje palikta šiuo metu galiojanti nuostata, jog iki pensijos
likus mažiau kaip 5 m. maksimali nedarbo išmokos mokėjimo trukmė ilginama dviem
mėnesiais. Visais atvejais, panašiai kaip dabartinėje sistemoje, nedarbo išmokos pa
keitimo norma bus mažinama po trijų išmokos gavimo mėnesių.
Prieš aptariant rezultatus reikia paminėti, jog nebuvo simuliuojami nedarbo trukmės
pokyčiai, susiję su analizuojamu nedarbo išmokos trukmės pailginimu, kadangi EUROMOD yra statinis mikrosimuliacijos modelis. Taigi laikomasi prielaidos, jog PGS duome
nyse užfiksuota nedarbo trukmė nesikeis, o išmokos mokėjimo trukmė negali viršyti laiko,
kol asmuo, pasak duomenų, nedirbo. Palyginus su ankstesniais siūlytais scenarijais išmo

kų didinimas yra daug radikalesnis pokytis, nes reikalauja papildomų lėšų, todėl biudžeto
neutralumo apribojimo čia nėra laikomasi. Išlaidų nedarbo išmokoms padidėjimas dėl ana
lizuojamo trukmės liginimo pateiktas 3-3 priede.

• Skufdor. tygis(išviSG)

askurdor. lygjs(nedarbojšm.gavė))

- Pajamijtarpsnis(nedarbo&m.gavejai)

11.5-6 pav. Nedarbo išmokų maksimalaus gavimo periodo trukmės ilginimo simuliacija:
poveikis išmokos gavėjų ir bendros populiacijos skurdo rizikai (60 proc. ekv. pajamų
medianos riba).
Pastaba: 1-2012 m. taisyklės: 11 - 2012 m. taisyklės (gražintos „lubos"); 111 - 2012 m. taisyklės (gražintos „lubos"
papildomos dalies pakeitimo norma 50/25 proc; IV - pakeista struktūra (be pagrindinės dalies, 90/60 proc.
pakeitimo norma); V - pakeista struktūra (be pagrindinės dalies, 90/60 proc. pakeitimo norma, išmokų bazės
„lubos"padidintos 50 proc. (iki l,05*EMDP)); a - išmokos maksimali trukmė ilginama iki 9 mėn. neatsižvelgiant
į stažą, 2 papildomi mėn., iki pensinio amžiaus likus mažiau kaip 5 m.; b - išmokos maksimali trukmė ilginama iki
12 mėn. neatsižvelgiant j stažą.
Kaip rodo 11.5-6 pav. pateikti duomenys, nedarbo išmokos trukmės ilginimo po
veikis yra didesnis, nei vien išmokos struktūros ar „lubų" pakeitimas. To buvo galima
tikėtis, kadangi skurdo rizikos rodikliai yra apskaičiuojami nuo visų metų pajamų. Il
ginant maksimalią trukmę iki 9 mėn. II-IV scenarijų rezultatas yra panašus, o V sce
narijus žymiai efektyvesnis skurdo rizikos mažinimo požiūriu. Ilginant maksimalią
trukmę iki 12 mėn. pavyktų sumažinti nedarbo išmokas gaunančių asmenų skurdo

rizikos rodiklį net 12 procentinių punktų (t. y. trečdaliu). Kaip buvo minėta, šioje si
muliacijoje nebuvo taikomi biudžeto apribojimai, todėl poveikis rodomas tik nedarbo
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išmokų gavėjams, tačiau kitų SoDros išmokų gavėjų skurdo lygis šioje simuliacijoje
praktiškai nesikeičia. Abu maksimalaus nedarbo išmokos mokėjimo pratęsimo scena

rijai yra brangūs (žr. 11.5-2 priedą). Apskaičiuota, jog Vb scenarijui įgyvendinti (pa
keisti struktūrą, padidinti „lubas", maksimalią trukmę pailginti iki 12 mėn.) prireiktų
apie 76 proc. daugiau lėšų, lyginant su 2012 m. status ąuo ir apie 27proc. daugiau
lėšų, nei kainuotų vien struktūros pakeitimas ir „lubų" padidinimas. Va scenarijus (pa
keista struktūra, padidintos „lubos", maksimali trukmė 9 mėn.) kainuotų, atitinkamai,
apie 55 proc. ir apie 12 proc. daugiau.

Apibendrinimas
Šiame skyriuje buvo siekiama kompleksiškai įvertinti ir optimizuoti Lietuvos so
cialinės apsaugos trumpalaikių draudimo išmokų sistemą. Analizėje buvo naudojama
si 2008 m. ir 2010 m. PGS duomenimis, kurie mikrosimuliacijomis buvo atnaujinami
iki 2012 m. Buvo analizuoti ne vien standartiniai skurdo rodikliai, bet įvertinamas ir
visų Lietuvos namų ūkių pažeidžiamumas dėl skurdo, vienam iš jų narių praradus dar
bo pajamas arba gimus vaikui. Galiausiai mikrosimuliacijų modeliu EUROMOD buvo
siekiama parinkti optimalius socialinio draudimo nedarbo išmokos parametrus, re
formos buvo įvertinamos taikant biudžeto apribojimus.

Kaip parodė analizė, nedarbo išmokų gavėjų pažeidžiamumas dėl skurdo yra žy
miai didesnis tiek lyginant su motinystės/tėvystės išmokų gavėjais, tiek su visos Lietu

vos populiacijos vidurkiu ir siekia apie 40 proc. Pažeidžiamumo dėl skurdo lygis namų
ūkiuose, kur yra tik vienas apdraustas nedarbo draudimu asmuo, yra dar didesnis ir
siekia apie 60 proc. Lyginant Lietuvą su kitomis ES šalimis būtų galima teigti, jog mo
tinystės/tėvystės išmokos vis dar išlieka dosnios, tuo tarpu nedarbo išmokos - skur
džios. Nerimą kelia, jog nuo 2010 m. žymiai sumažinus nedarbo socialinio draudimo
išmokos „lubas" nedarbo išmokų gavėjų skurdo rodiklių lygis auga. Taip pat išmokos
nuvertėja, dėl infliacijos užfiksavus išmokos pagrindinės dalies ir „lubų" dydžius.

Didelį nedarbo išmokos gavėjų pažeidžiamumą dėl skurdo lemia tai, jog nedarbo
išmokos pakeitimo norma yra žymiai mažesnė už analizuojamų motinystės/ tėvystė s

išmokų, ir ypač žema pajamų, kurios viršija vidutines. Žemą pakeitimo normą lemia ne
tik nedarbo išmokų dydžio apribojimai, bet ir mokėjimo trukmė. Nemažiau svarbi yra
išmokų apskaičiavimo struktūra: taikant dabartines išmokų apskaičiavimo taisykles
nedarbo išmokų pakeitimo norma krenta didėjant pajamoms, o to nėra motinystės

draudimo išmokų atveju. Tai atsitinka dėl to, jog nedarbo išmoka yra žymiai mažiau
susieta su buvusiomis pajamomis ir sudaryta iš pagrindinės (fiksuotos) ir papildomos
dalių. Kitas svarbus veiksnys - ypač dideli maksimalių nedarbo ir motinystės/tėvystės
išmokų skirtumai. Nedarbo atveju maksimali išmokos riba yra daugiau nei 7,3 kartus
mažesnė, lyginant su motinystės/tėvystės išmokomis. Toks netolygumas nėra adekva
tus ir esant biudžeto apribojimams galėtų būti mažinamas. Be to, motinystės/tėvystės

išmokų gavėjų skurdo rodikliai yra nejautrūs išmokų „lubų" mažinimui net iki 50 proc.
dabartinio lygio, tuo tarpu skurdo rizikos lygis ir skurdo tarpsnis tarp nedarbo išmokų
gavėjų nuosekliai mažėja didinat „lubas" iki 50 proc. dabartinio lygio, didinant labiau
efektas išnyksta.
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Analizė parodė, jog nekeičiant dabartinės nedarbo išmokų struktūros nedarbo ir
motinystės/tėvystės išmokų optimizavimo galimybės yra labai ribotos. Žymus nedar

bo išmokų pakeitimo normos mažėjimas aukštesniuose pajamų deciliuose nulemia
žemą apsaugos nuo skurdo lygį ir didelį pažeidžiamumą dėl skurdo 3-7 pajamų deci
liuose. Kadangi 1-2 deciliuose esantys asmenys buvo žemiau skurdo rizikos ribos dar

prieš netekdami darbo pajamų (skurstantys dirbantieji), apdraustųjų nedarbo draudi
mu skurdo ir pažeidžiamumo dėl skurdo rodiklius būtų galima sumažinti tik mažinant
pažeidžiamumą dėl skurdo darbo netekimo atveju aukštesniuose deciliuose. Tai gali

ma pasiekti pakeičiant nedarbo išmokų struktūrą - padarant ją labiau proporcingą ir/
arba ilginant išmokų mokėjimo trukmę. Išmokų mokėjimo trukmės liginimas yra ker
tinis skurdo rizikos mažėjimo nedarbo išmokų gavėjų populiacijoje veiksnys. Galima
teigti, jog šiuo metu taikomi draudimo stažo reikalavimai pailgintos trukmės nedarbo

išmokai gauti yra labai dideli (nuo 25 m. stažo) ir galėtų būti mažinami.
Siekiant labiau susieti nedarbo išmokas su buvusiomis pajamomis, padidinti ne

darbo išmokų sistemos proporcingumą bei padidinti perskirstymą motinystės išmokų
sistemoje, tuo pačiu supaprastinti išmokų apskaičiavimo taisykles ir koreguoti dide
lius išmokų dydžių netolygumus, siūloma:
a.artinti nedarbo išmokų apskaičiavimo struktūrą prie motinystės/tėvystės iš
mokų struktūros;

b.atsisakyti išmokos pagrindinės dalies ir didinti nedarbo išmokos pakeitimo
normą iki 90 proc. buvusių pajamų pirmuosius tris mėn. ir 60 proc. vėliau;

c.nustatyti vienodą tiek motinystės, tiek nedarbo išmokų minimalų dydį;
d.didinti maksimalią nedarbo išmokų apskaičiavimo bazę 50 proc. iki laikino iš
mokų sumažinimo buvusio lygio (iki 1562,4 Lt) ir atitinkamai 50 proc. mažinti

motinystės/tėvystės išmokų maksimalią apskaičiavimo bazę (iki 2380,8 Lt);
e.nesilaikant biudžeto apribojimų nedarbo išmokų gavėjų skurdo rizikos rodik
lius būtų efektyviausia mažinti ilginant išmokų mokėjimo trukmę iki 9 mėn.
arba 12 mėn.
Įgyvendinus aukščiau pateiktus pasiūlymus ir padidinus maksimalią nedarbo
išmokos mokėjimo trukmę iki 9 mėn., pavyktų nedarbo išmokas gaunančių asmenų

skurdo rizikos lygį sumažinti apie 20 proc. (7 procentiniais punktais), išmokos truk
mę ilginant iki 12 mėn. rizikos lygis tarp nedarbo išmokas gaunančių asmenų suma

žėtų trečdaliu (12 procentinių punktų). Nors poveikis bendram populiacijos skurdo
lygiui būtų ribotas, tačiau tai sumažintų netolygumus Lietuvos trumpalaikių socialinio
draudimo išmokų sistemoje, padidintų sistemos teisingumą ir patrauklumą, ją supa

prastintų. Kalbant apie sistemos patrauklumą reikėtų papildomai pasakyti, jog šiuo
metu galiojantis motinystės/tėvystės „pašalpų" pavadinimas nėra korektiškas kalbant
apie socialinio draudimo „išmokas" ir turėtų būti atitinkamai pakeistas.
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12 skyrius. Sveikatos socialinio draudimo sistema

12.1 Įvadas
Sveikatos draudimas yra modernių visuomenių solidarumo išraiškos forma, kuri
integruoja bendrųjų socialinės politikos nuostatų ir sveikatos priežiūros rinkos speci

fikos kitų paslaugų ir prekių rinkų atžvilgiu aspektus. Šiame skyriuje vertinama svei
katos priežiūros sistemos istorinė evoliucija nuo paprastojo rinkos modelio, grindžia

mo tiesiogine paslaugų teikėjų ir vartotojų sąveika, iki XXI a. pr. Europoje vyraujančių
socialinio draudimo ir biudžeto modelių. Į sveikatos apsaugą čia žvelgiama sisteminiu
požiūriu, kaip įvairių visuomenės sluoksnių sąveikos mechanizmą, kuriame gyvento

jai pakaitomis dalyvauja kaip donorai ir kaip pagalbos gavėjai įvairiais jų gyvenimo
laikotarpiais.

Lietuvoje yra sukaupta gausi statistinė informacija (ypač Valstybinės ligonių ka
sos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos duomenų bazėje) apie
sveikatos paslaugų vartojimą ir su tuo susijusias išlaidas. Žemiau pateikta šios infor

macijos analizė leidžia teigti, kad pagrindiniai sveikatos paslaugų paklausai įtaką da
rantys parametrai yra gyventojų amžius, lytis ir sveikatos lygis, kad komercinio drau

dimo santykiai silpnos sveikatos ir mažas pajamas turinčių gyventojų grupėse objek
tyvių prielaidų beveik neturi, kad socialinio draudimo modelio vyravimą šiuolaikinėje
sveikatos organizavimo sistemoje lemia ne tik ir ne tiek politinis apsisprendimas, kiek
sveikatos rinkos specifika.
Šiame skyriuje parodysime, kad sveikatos rinkos valdymas Lietuvoje naudojamų
principų (solidarumo, visuotinės aprėpties) požiūriu yra artimas Europos Sąjungos
šalių tradicijai. Kita vertus, senosioms Europos šalims būdinga sveikatinimo sistemos
rezultatų konvergencija Lietuvai greičiau ateities, o ne dabarties realybė.

12.2. ES šalių sveikatos apsaugos sistemų tipologija
Šiame skyriuje nagrinėjama sveikatos sistemos subjektų evoliucija, išskiriant keturis
pagrindinius sveikatos paslaugų valdymo modelius.

Paprastasis rinkos modelis - paslaugų teikėjai ir vartotojai rinkoje sąveikauja tie
siogiai.
Bendruomeninio arba komercinio draudimo modelis - paslaugų teikėjai ir vartoto

jai rinkoje sąveikauja per komercinį tarpininką (savidraudos organizaciją arba pelno
siekiančią draudimo kompaniją).
Socialinio draudimo modelis - paslaugų teikėjai ir vartotojai rinkoje sąveikauja
per komercinį tarpininką (savidraudos organizaciją arba pelno siekiančią draudimo
kompaniją), o pagrindinius šios sąveikos parametrus (draudimo santykių privalomu
mą, draudimo įmokų dydį, draudimo išmokų struktūrą) reglamentuoja įstatymas.
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Socialinių garantijų, laiduojamų valstybės ištekliais, (biudžetinis] modelis - daugu
ma ar bent dalis paslaugų teikėjų yra valstybinės institucijos, kurios (statymų nustaty

ta tvarka su vartotojais sąveikauja per institucinį tarpininką (Valstybės biudžeto lėšas
administruojančią instituciją arba fondą}.
Pateikiama tipologija atspindi sveikatos paslaugų rinkos specifiką- sveikatos
priežiūros rinka neatitinka tobulos konkurencijos reikalavimų dėl riboto paslaugų tei
kėjų skaičiaus, riboto paslaugų teikėjų bei vartotojų teritorinio mobilumo, egzistuo
jančios informacijos, kuria disponuoja gamintojai bei vartotojai, asimetrijos, sveikatos

paslaugoms būdingo dvilypumo (paslaugos turi tiek privačioms, tiek visuomeninėms
gėrybėms būdingų bruožų), - ir Europos valstybių socialinę ekonominę plėtrą. Toliau
šie modeliai yra aprašyti detaliau.

/. Paprastasis rinkos modelis
Tradicinėje vartotojo ir gamintojo (paciento - mediko) sąveikoje gamintojas tei
kia paslaugas, už kurias moka vartotojas. Paprasti rinkos santykiai nereikalauja tar

pininko ir užtikrina norimų paslaugų vartojimą tiems, kurie turi pinigų jas pirkti, jei
XIX a. Europoje ir JAV vyravo šis ryšio tarp gamintojo ir vartotojo modelis, tai XXI a.
pr. jis aptarnauja 10-30 proc. sveikatos paslaugų rinkos. Jei sveikatos paslaugų rinko
je veiktų tobula konkurencija, tikėtina, kad aprašytasis modelis būtų vyraujantis, bet
taip nėra. Tobula konkurencija sveikatos sektoriuje veikia iš dalies, nes nėra užtikri
namos tobulos konkurencijos sąlygos: išsamus gamintojų ir vartotojų informuotumas

ir labai didelis gamintojų bei vartotojų skaičius.

12.2-1 pav. Paprastasis rinkos modelis.
Išsamus gamintojų ir vartotojų informuotumas reiškia informuotumą apie pro
dukcijos kokybę, kainas ir vartotojo gebėjimą savarankiškai nustatyti savuosius po
reikius. Šis reikalavimas menkai atitinka sveikatos priežiūros rinkos specifiką, nes
daugeliu atvejų vartotojas kreipiasi j medikus tada, kai nežino, kaip spręsti savo prob
lemas. Atsiranda informacijos asimetrijos problema, nes gamintojas žino daugiau, nei
vartotojas. Gamintojas gali primesti sau, o ne vartotojui, naudingas paslaugas ir/arba
teikti prastesnės kokybės, nei gautų turintis pakankamai informacijos vartotojas, pas
laugas.

Labai didelis gamintojų ir vartotojų kiekis užtikrina, kad nebus daroma įtaka rin
kos kainoms. Sveikatos sektoriuje ši teorinė prielaida nėra iki galo realizuojama, nes

mažai tikėtina, kad nedidelėje gyvenvietėje bus keli gydytojai, miestelyje - kelios kon
kuruojančios ligoninės, o nedidelėje valstybėje - kelios universitetinės klinikos. Eg
zistuojantys gamintojo monopolijos elementai neišvengiamai riboja konkurenciją ir
mažina rinkos savireguliavimo efektyvumą.

Tobulos konkurencijos sąlygas tenkinančios gėrybės (rinkoje kuriamos prekės ir
paslaugos] turi būti privačios, t. y. jų vartojimo nauda turi atitekti tik tiesioginiam var-
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totojui. Sveikatos paslaugos, aišku, daugiausiai tenkina tiesioginio vartotojo poreikius,

bet ne tik vien jo. Išsigydęs tuberkuliozę (TB) žmogus neapkrės kitų ir priešingai, as
muo, nusprendęs sutaupyti sveikatos sąskaita ir užleidęs TB, ŽIV ar kitą infekcinę ligą,
tampa pavojingas aplinkinių sveikatai. Dėl aprašytos specifikos sveikatos paslaugos
iš dalies yra priskiriamos viešosioms gėrybėms, kurių vartojimu objektyviai yra suin
teresuotas ne tik konkretus asmuo, bet ir bendruomenė. Bendruomenė jau Viduram

žiais (dažniausiai per bažnyčią) dalyvavo teikiant sveikatos paslaugas. XIX a. prasidė
jusį ir XX a. išplėtotą valstybės dalyvavimą sveikatinimo veikloje didžia dalimi nulėmė
samprata, kad sveikatos paslaugos yra viešosios gėrybės.

Sveikatos sektoriuje rinkos ribotumo aspektų yra ir daugiau, tačiau ir šių įvardytų
pakanka suvokti sveikatos rinkos specifiką.
Greta tiesioginiais paciento ir mediko ryšiais pagrįsto modelio atsiranda naujas
modelis, kuriame bendravimas tarp pagrindinių sveikatinimo rinkos dalyvių vyksta
dalyvaujant tarpininkui.

2. Bendruomeninio arba komercinio draudimo modelis
Viduramžiais tarpininku, kuris iš gyventojų renka pinigus (aukų, mokesčių, svei

katos draudimo įmokų forma) ir už jų gydymą užmoka medikams, dažniausiai būdavo
bažnyčia, o nuo XIX a. vid. šią funkciją perėmė draudimo kompanijos. XIX a. pab. Vo
kietijoje, XX a. trečiajame dešimtmetyje Rusijoje, o XX a. vid. beveik visose Europos
valstybėse tarpininko funkcijas pradeda reglamentuoti įstatymai. Bendruomeninio
arba komercinio draudimo modelis Europoje transformuojasi į papildomo, dažniau
siai savanoriškojo, sveikatos draudimo tipą. XX a. pab.- XXI a. pr. komercinio draudi
mo modelis Europoje aptarnauja 1-15 proc. sveikatos paslaugų rinkos. Susiformavę

tarpininkai iš dalies sprendžia informacijos asimetrijos ir viešųjų gėrybių vartojimo
problemas. Tarpininkai (toliau tekste bus vartojama draudimo kompanijos sąvoka),
net jei jie nevadinami draudimo kompanijomis, stengiasi žmonėms garantuoti, kad
susirgus jiems nepritrūks pinigų sumokėti už sveikatos paslaugas. Esant draudimo
santykiams tikimybė, kad susirgus gyventojams pinigų nepritrūks, mažėja, nes svei
kieji einamaisiais metais sumoka už sunkiai sergančiuosius, tikėdamiesi analogiškos

pagalbos bėdai prispaudus.

12.2-2 pav. Bendruomeninio arba komercinio draudimo modelis.

Draudimo kompanijos atlieka mokėtojo už paslaugas funkcijas, bet jos gali atlikti
ir pirkėjo funkcijas - tapti institucija, priimančia galutinį sprendimą, kuriai gydymo
įstaigai, kiek ir kokiems tikslams skirs pinigų. Pastarųjų funkcijų atlikimas yra būtinas
bent jau tam, kad būtų galima balansuoti išlaidas ir pajamas. Suprantama, kad draudi-
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mo kompanijoms priimant daugiau sprendimų, mažėja vartotojo (paciento] pasirin
kimo laisvė, atsiranda rizika, kad draudimo kompanija priims medicinos efektyvumo
požiūriu prastus sprendimus. Mažėjant vartotojo pasirinkimo laisvei, draudimo kom

panijos rizikuoja prarasti aptarnaujamų gyventojų pasitikėjimą.
Siekdamos mažinti dėl nepaskaičiuotos reikiamos gydymo apimties iškylančias
klaidas ir gyventojų nepasitenkinimą dėl jų valios suvaržymo spręsti su gydymu susi
jusius klausimus, draudimo kompanijos gali pasitelkti ekspertus, kuriems būtų dele
guota teisė iš dalies spręsti su gydymo technologijomis sietinas problemas. Dažniau

siai šių ekspertų vaidmenį įgaudami „durininko" funkciją atlieka pirminės sveikatos
priežiūros (šeimos] gydytojai. Šie specialistai dažnai gauna įgaliojimus rekomenduoti
pacientams papildomai išsitirti pas specialistą arba gydytis ligoninėje ir rekomendaci
ja (siuntimo forma) laikoma privaloma šių paslaugų finansavimo sąlyga.

12.2-3 pav. Bendruomeninio arba komercinio draudimo su šeimos gydytoju modelis.

Šeimos gydytojas atlieka tiesiogines su ligų prevencija, profilaktika, diagnostika bei
gydymu susijusias funkcijas ir sprendžia dėl siuntimų specialistų konsultacijai, stacio
nariam gydymui arba reabilitacijai, taip pat dėl receptų vaistams išrašymo. Kadangi

šeimos gydytojas turi teisę spręsti dėl papildomų (žmogiškųjų ir finansinių] išteklių pa
naudojimo, jis tampa sudėtine sveikatos sistemos valdymo grandimi. Kita vertus, šeimos
gydytojas kaip „durininkas" susiduria su būtinybe derinti skirtingus interesus: sveikatos
specialisto, siekiančio išgydyti ligą; privataus asmens, siekiančio maksimizuoti pajamas
ir minimizuoti išlaidas; pareigūno, atsakingo už efektyvų visuomeninių išteklių naudo

jimą. Jei draudimo kompanijos sugebėtų sustyguoti šeimos gydytojų skatinimą taip, kad
jų pajamos tiesiogiai priklausytų nuo to, kaip tobulai jie atlieka pirmąjį ir trečiąjį vai
dmenis, įvardytas prieštaravimas būtų išspręstas. Tačiau iki šiol pasaulinė sveikatos val
dymo praktika tokio tobulo skatinimo mechanizmo nesukūrė. Kita vertus, yra daugiau
ar mažiau pasisekusių bandymų skatinti šių specialistų darbo efektyvumą, pavyzdžiui,
gydytojai skatinami ne tik už aptarnaujamų gyventojų skaičių, bet ir kokybinius darbo
rezultatus, premijuojami už ribotą siuntimų skaičių. Mokslinėje literatūroje didžiausią
palaikymą turi nuostata, kad vien finansiniai svertai negali tapti optimalaus šeimos gy
dytojų darbo garantu. Tikslinga finansavimo sistemos tobulinimą sieti su medikų pro
fesinės ir vadybinės kvalifikacijos kėlimu, profesinės etikos ugdymu, vartotojų švietimu,
draudimo kompanijų valdymo tobulinimu, sąveikos stiprinimu bendradarbiaujant su
vietos bendruomenėmis ir pacientų organizacijomis.
Komercinis draudimas reikalauja santykinai daug administravimo išlaidų. Dabar-
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tiniu metu veikiančių komercinių draudimo sistemų administravimo kaštai siekia apie
10-30 proc. nuo surenkamų įmokų.

Papildomo sveikatos draudimo teoriniai pagrindai bei ES šalyse sukaupta patir
tis 2010 m. nagrinėta atliekant tyrimą „Papildomo savanoriškojo sveikatos draudimo
analizė".24

3.Socialinio draudimo modelis
Bendruomeninio arba komercinio draudimo modelis padeda visuomenei spręsti

gyventojų, turinčių vienodą riziką susirgti ir gaunančių panašias pajamas, sveikatos
problemas, bet yra mažai tinkamas skirtingą tikimybę susirgti turinčių gyventojų rizi
kų sujungimui. Draudimo kompanijos yra linkusios siekti, kad santykinai prastos svei
katos gyventojai mokėtų didesnes įmokas, o jei šie neturi pakankamų pajamų, jiems
teikti paslaugas atsisakoma. Rinkos diktuojama logika lemia situaciją, kuriai esant ne

turtingieji ir ligoti nepatenka į komercinio draudimo rinką. Šios rinkos ydos „gydymo"
receptas išrastas - draudimo kompanijoms galima įstatymu nustatyti prievolę drausti
visus pageidaujančiuosius. Priimdama privalomąjį draudimą įteisinančius įstatymus

valstybė sukuria ligotų ir santykinai sveikų gyventojų bei dideles ir mažas pajamas
turinčių namų ūkių solidarumo principais grindžiamą sistemą - socialinio draudimo
modelį. Socialinis draudimas dalį problemų sprendžia, tačiau sukuria naujų :
•solidarumo principams būdingas lėšų perskirstymas pakerta pelno maksimizavimo mechanizmų poveikį išteklių optimizavimui bei yra nepalankus pasitu
rintiems gyventojams;
•socialinio draudimo modelis yra sudėtingas gyventojų, neturinčių pastovių pa
jamų, įtraukimo į sveikatos valdymo sistemą požiūriu;
•administravimo kaštų požiūriu socialinio draudimo sistema paprastai yra
efektyvesnė už komercinį sveikatos draudimą, bet veikdama klasikine forma
(vokiškasis arba Bismarko modelis), t. y. išlaikydama konkuruojančias draudi
mo kompanijas bei rizikų tarp draudimo kompanijų valdymo metodus, yra ga
nėtinai brangi. Bismarko modelį taikančiose šalyse (Vokietijoje, Prancūzijoje,
Beniliukso šalyse, Čekijoje) sveikatos draudimo administravimo kaštai siekia
apie 7-15 proc. nuo surenkamų įmokų.
XXI a. pr. šalyse, kurios pasirinko šį modelį, jis aptarnauja 50-70 proc. sveikatos
paslaugų rinkos.

4.Socialinių garantijų, laiduojamų valstybės ištekliais, modelis
Siekiant užtikrinti socialinio draudimo pagrindu garantuojamą solidarumo lygį,
jį išplėsti visų šalies nuolatinių gyventojų įtraukimo į sveikatos apsaugos sistemą
aspektu bei sumažinti sistemos administravimo kaštus, Europoje nuo trečiojo XX a.

dešimtmečio pradeda plisti valstybinių garantijų sistemos. Šios sistemos po Antrojo
pasaulinio karo tampa vyraujančiomis Jungtinėje Karalystėje, Skandinavijos bei Pietų
Europos valstybėse. Literatūroje šios sistemos dažnai vadinamos angliškojo arba Be-

^Papildomo savanoriškojo sveikatos draudimo analizė. 2010, SAM [žiūrėta 2013 m. balandžio 8 d.]. Prieiga per intern
www.sam.lt/go.php/lit/Papildomo_savanoriskojo_sveikatos_draudi/1183.
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veridžo modelio sistemomis. Aptariamam modeliui, kaip ir socialinio draudimo mo

deliui, būdinga tai, kad garantijos yra nustatomos įstatymu. Pagrindinis šio modelio
skirtumas nuo socialinio modelio yra tas, kad valstybė nepasitenkina vien įstatymų

leidyba. Visose Beveridžo modelį pasirinkusiose šalyse valstybės įgaliotos institucijos
administruoja (dažniausiai nacionalinio arba regioninio monopolio pagrindu] ben
drųjų mokesčių pagrindu generuojamus lėšų srautus, bei plačiu mastu dalyvauja svei

katos paslaugų valdyme sveikatos priežiūros tinklo planavimo arba/ir dalies gydymo
įstaigų valdymo pagrindu. Beveridžo modelį taikančiose šalyse sveikatos visuomeni
nio administravimo kaštai siekia apie 3-7 proc. nuo visuomeninio sveikatos finansa
vimo. Taikant šį modelį santykinai atpinga sveikatos sistemos valdymas, bet, kaip ir
Bismarko modelis, jis turi trūkumų: monopolinė sveikatos finansavimo sistema yra

nepalanki naujovių diegimui; lėšų perskirstymas daro modelį patraukliu santykinai
nepasiturintiems, bet mažai patraukliu dideles pajamas gaunantiems gyventojams.

—Germany
-Lithuania
—Swcden
^ United Kingdom
mw members before May
2004
-EU members since2004or
2007

12.2-4 pav. Visuomeninio sveikatas finansavimo dalis nuo bendrųjų išlaidų sveikatai (proc).
Šaltinis: Pasaulio sveikatos organizacijos duomenų bazė.
XXI a. pr. šalyse, kurios pasirinko šį modelį, jis aptarnauja 60-80 proc. sveikatos
paslaugų rinkos.

Apibrėžtų modelių vaidmuo Europos šalių sveikatos sistemose laikui bėgant kei
čiasi, bet yra veikiantys bent 3 modeliai:
•Abu laisvosios rinkos pagrindais veikiantys modeliai [paprastasis rinkos mo
delis ir bendruomeninio arba komercinio draudimo modelis). Statistinėje at

skaitomybėje šie modeliai dažnai sujungiami į vieną privataus sveikatos finan
savimo tipą.
•Vienas iš įstatymais nustatytų ir solidarumo principais grindžiamų garantijų
modelių. Visose ES šalyse, sprendžiant pagal aptarnaujamą sveikatos rinkos
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dalį, būtent solidarumo principais grindžiamų garantijų modeliai yra pagrindi
niai. Bismarko ar Beveridžo modeliai aptarnauja 50-80 proc. ES šalių sveikatos
priežiūros rinkos. Statistinės ataskaitos šiuos modelius dažnai sujungia į vieną
visuomeninio sveikatos finansavimo tipą.

-Svveden
- United Kingdom

12.2-5 pav. Visuomeninio finansavimo dalis nuo bendrųjų išlaidų vaistams (proc).
Šaltinis: Pasaulio sveikatos organizacijos duomenų bazė.
12.2-4 pav. duomenys rodo, kad senosiose ES šalyse pastaruosius 15 m. jokių
struktūrinių privataus ir visuomeninio finansavimo pokyčių neįvyko. Kaip ir 1995 m.,
2008 m. visuomeninis finansavimas užtikrino per 75 proc. sveikatos rinkos. Esminių

skirtumų (nagrinėjant sveikatos modelių dinamiką) neegzistuoja tarp Vokietijos, pa
sirinkusios socialinio draudimo modelį, ir Jungtinės Karalystės ar Švedijos sveikatos
apsaugos sistemų, kurios grindžiamos valstybės garantijų sistema. Statistika patvirti

na, kad valstybiniai modeliai santykinai dosnesni [maždaug 5 procentiniais punktais]
nei socialinio draudimo modeliai. Mažiausias valstybės vaidmuo matomas NVS šalyse.

Statistiniai duomenys rodo, kad diskusija dėl būtinumo plėsti rinkos vaidmenį svei
katos sektoriuje, kurią Lietuvoje bando skatinti neoliberalios pakraipos ekonomistai,
turi labai menką tarptautinį kontekstą. Šalys, kuriose vyrauja privatus sveikatos fi
nansavimas, koncentruojasi toli nuo ES išorinių sienų (Gruzija, Kirgizija, Tadžikija).
Šiose šalyse santykinai menkas visuomeninio finansavimo vaidmuo atspindi ne tiek

racionalią politiką, kiek nacionalinių valstybių silpnumą, dažniausiai lemtą chaotiškų
reformų bei socialinių konfliktų, vykusių 1990-2010 m. Pastebėtina, kad pagrindinis
Lietuvos išskirtinis bruožas yra santykinai aukštas dinaminės eilutės netolydumas.
1995-2010 m. Lietuva, lyginant ne tik su senųjų, bet ir su naujųjų ES šalių bendrąja
tendencija, nesugebėjo užtikrinti socialinių sistemų raidos stabilumo.
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—Germany
—Lithuania
-Sweden
-United Kingdom
—EUmembers before May
2004
—EU members since 2004 or
2007

12.2-6 pav. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė, gimus (metais).
Šaltinis: Pasaulio sveikatos organizacijos duomenų bazė.
Ribotas rinkos vaidmuo pastebimas ne tik sveikatos paslaugų, bet ir medicinos pre
kių segmente. Didžiųjų Vakarų Europos šalių statistinės eilutės vaistų segmento visuo

meninio finansavimo lyginamąjį svorį leidžia nagrinėti nuo 1970 m. Pateikti duomenys
patvirtina tą pačią visuomeninio finansavimo vyravimo tendenciją. Visose ES šalyse vi
suomeninis finansavimas nuolat aptarnauja per 55 proc. vaistų rinkos, o skirtumai tarp
šalių, pasirinkusių skirtingus sveikatos valdymo modelius, nėra esminiai. Tiesa, pokyčiai
įvairių šalių vaistų rinkose yra ryškesni nei visame sveikatos sektoriuje.
Sveikatos sektorius yra viena iš nedaugelio žmonijos veiklos sferų, kuriose egzis

tuoja galimybė veiklos rezultatus matuoti ne tik piniginiais rodikliais. Tarptautinėje
literatūroje egzistuoja konsensusas, kad integralius sveikatos sektoriaus veiklos re

zultatus bei jų dinamiką korektiškai atspindi 3 dinaminės eilutės:
•vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės, gimus, rodiklis;
•vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės, sulaukus 65 m., rodiklis;

•kūdikių mirtingumo rodiklis, skaičiuojamas naujagimių (iki 1 m.) mirčių skai
čiumi, 1000 gimusiųjų gyvų.
12.2-5 pav. pateikiama pirmojo rodiklio dinaminė eilutė, apimanti 30 m. laikotarpį,
rodo, kad Vakarų Europos valstybėse gyventojų sveikatos lygis pastaraisiais metais toly
giai augo ir kad 2008 m., palyginti su 1980 m., skirtumas tarp šių šalių rodiklių sumažė
jo. Statistinėje eilutėje atspindėtas šalių konvergencijos procesas glaudžiai koreliuoja su
12.2-4 ir 12.2-5 pav. pateiktais visuomeninio finansavimo tolygumo rodikliais bei leidžia
formuluoti klausimą- kas lemia ES sveikatos sistemų konvergenciją. Šis klausimas yra

reikšmingas dėl to, kad ES sutartys sveikatinimo veikląyra įvardijusios kaip nacionalinės
kompetencijos dalyką. Pastebėtina, kad NVS šalių gyventojų gyvenimo trukmės rodikliai

1980-2008 m. atkartoja 12.2-6 pav. indikuotą atotrūkio nuo ES šalių didėjimo tenden-
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ciją, o analogiški Lietuvos rodikliai atkartoja santykinai aukštą vystymosi netolygumą.
2010 m. parengtos monografijos „Lietuvos sveikatos sektorius amžių sandūroje'2S išvadų

pagrindu galima daryti prielaidą, kad statistikos fiksuojamus dinaminių eilučių skirtumus
nulemia ne tik (dažnai net ne tiek) gydymo paslaugų raida, bet ir dinamika, egzistuojanti
už siaurai suprantamos sveikatos sistemos rėmų (socialinė apsauga, sveika gyvensena,
rizika sveikatai).

Egzistuojančių sveikatos paslaugų teikimo modelių analizė rodo, kad nė vienas
jų negarantuoja optimalaus sveikatos sektoriaus išteklių paskirstymo bei absoliutaus
interesų tarp įvairių interesų grupių suderinamumo. Galima tik artėti prie optimalaus
rezultato. Tobulos konkurencijos mechanizmas negali išspręsti sveikatos sektoriaus

problemų, nes dėl monopolijos, informacijos asimetrijos ir socialinių apribojimų kon
kurencija sveikatos sektoriuje yra netobula. Dalį nevaldomos medicinos rinkos sukur
tų problemų sprendžia privataus draudimo modelis bei pastaraisiais dešimtmečiais

jį gerokai apriboję socialinio draudimo ir socialinių garantijų, laiduojamų valstybės
ištekliais, modeliai, bet ir šie modeliai turi trūkumų.

Jeigu suformuluotoji išvada, kad sveikatos sektoriuje galimi tik suboptimalūs
sprendimai, yra teisinga, tai teisingos yra ir šios išvados:
•Negalima sukurti tokio sveikatos valdymo mechanizmo, kuris užtikrintų pa

stoviai veikiantį optimalų išteklių paskirstymą.
•Valdymo mechanizmas, įskaitant sudedamąsias jo dalis - teisinį, administraci
nį, finansinį ir edukacinį valdymą - turi būti nuolat tobulinamas, atsižvelgiant į
visuomenėje ir sveikatos sektoriuje vykstančius pokyčius. Keičiantis sveikatos
sistemos prioritetams ir sveikatos rinkos dalyvių (pacientų, medikų, komerci

nių ir pelno nesiekiančių sveikatinimo įstaigų) elgsenai, turi keistis naudoja
mos valdymo priemonės ir santykinė jų reikšmė.

Germany
Lithuania
Svueden
United Kingdom
EUmemberebefoi e May
2004
EUmemberssince 20O4i
2007

12.2-7 pav. Visuomeninių išlaidų sveikatai dalis iš viso viešojo finansavimo (proc).
Šaltinis: Pasaulio sveikatos organizacijos duomenų bazė.
25Černiauskas, C; [et ai.]. Lietuvos sveikatos sektorius amžių sandūroje : [kolektyvinė monografija] / Lietuvos sveikatos mokslų uni
versitetas, Mykolo Romėno universitetas. Vilnius : Sveikatos ekonomikos centras, Z010.408 p.: iliustr, lent. ISBN 9789955562757.
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Sveikatos apsauga visose ES šalyse pastaraisiais metais yra viena iš integralių
valstybės funkcijų. 12.2-7 pav. pateikti duomenys aiškiai rodo, kad senosiose ES šaly
se pastaruosius 15 metų veikė aiški sveikatos sektoriaus santykinės reikšmės augimo

tendencija. Sveikatos išlaidų dalis nuo visų viešųjų finansų Vakarų Europos valstybėse
padidėjo vidutiniškai nuo 13 proc. 1995 m. iki 16 proc. 2008 m. Sveikatos paslaugų
finansavimas didėjo ir Bismarko, ir Beveridžo modeliais besiremiančiose šalyse. Na

grinėjant gyventojų sveikatos rodiklius matyti, kad tarp Vakarų Europos šalių gyven
tojų sveikatos rodiklių skirtumų beveik nėra. Gerokai didesni sveikatos paslaugoms

skiriamų viešųjų finansų nei gyvenimo trukmės rodiklių skirtumai tarp šalių rodo, kad
XXI a. pr. klasikinė sveikatos sistemų tipologija išaugo savo aiškinamąją bei prognosti
nę vertę ir negali būti naudojama kaip universalus sveikatos sistemos analizės įrankis.

Mokslinėje literatūroje vis plačiau plintančią nuomonę, kad reikia kalbėti apie
sveikatos sistemos šerdį, lemia: šalies ekonominis išsivystymo lygis; kertinės nuosta
tos sveikatos apsaugos kaip socialinės apsaugos ir investicijų posistemės atžvilgiu; gy
vensenos stereotipai; išteklių, skiriamų ligų prevencijai bei gydymui, kiekis, lemiantis

gyventojų pagrindinių sveikatos parametrų dinamiką.
Šerdies požiūriu Europoje gana aiškiai išskiriami 3 sveikatos sistemų tipai.
1.Vakarų Europos tipas, kuriam būdingas labai aukštas solidarumo lygis, reikš
minga valstybės įtaka sveikatinimo procesui, santykinai mažai rizikinga svei

katai gyventojų elgsena, didelis išteklių, skiriamų ligų prevencijai bei gydy
mui, kiekis ir santykinai ilga gyventojų vidutinė gyvenimo trukmė.

2.Vidurio ir Rytų Europos (naujųjų ES šalių) tipas, kuriam būdingas aukštas
solidarumo lygis, reikšminga, bet santykinai mažiau nei Vakarų Europos ša
lyse profesionali, valstybės įtaka sveikatinimo procesui, vidutiniškai rizikinga

sveikatai gyventojų elgsena, santykinai didelis išteklių, skiriamų ligų preven
cijai bei gydymui, kiekis ir trumpesnė nei Vakarų Europos, bet ilgesnė nei NVS
šalių, gyventojų vidutinė gyvenimo trukmė.
3.NVS šalių tipas, kuriam būdingas ribotas solidarumo lygis, reikšminga, bet
dažnai neprofesionali, valstybės įtaka sveikatinimo procesui, rizikinga svei
katai gyventojų elgsena, vidutiniškas ar net mažas išteklių, skiriamų ligų pre

vencijai bei gydymui, kiekis ir santykinai trumpa bei neilgėjanti gyventojų
vidutinė gyvenimo trukmė.

12.3. Sveikatos draudimas ir sveikatos priežiūros rinkos
pusiausvyra
Šio skyriaus tikslas yra apibūdinti Lietuvos sveikatos sistemą, remiantis trijų tar
pusavyje susijusių sveikatos priežiūros rinkos valdymo modelių ^kai rinka grindžiama:
tiesioginiais sandoriais tarp gamintojų ir vartotojų, komerciniu sveikatos draudimu, so

cialiniu sveikatos draudimu] sąveika. Valdymo modeliai nagrinėjami darant prielaidą,
kad sveikatinimo sistemos efektyvumo kriterijus yra pagrindas, lemiantis šių modelių
santykinį reikšmingumą konkrečiu laiko momentu. Žemiau pateikiama argumentacija,
dėl kokių priežasčių socialinė sveikatos draudimo sistema XX a. pab. tapo ir XXI a. pra-
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džioje išlieka pagrindiniu Lietuvos bei daugumos kitų išsivysčiusių valstybių sveikatos
produktų rinkų valdymo modeliu. Analizė atliekama aptariant individų sveikatos pas

laugų ir prekių (sveikatos produktų) poreikių formavimąsi priklausomai nuo gyventojų
amžiaus, sveikatos būklės, pajamų; šių poreikių modifikavimas i į mokią paklausą; svei
katos produktų paklausos ir pasiūlos balansavimo statinius ir dinaminius aspektus.

12.3.1. Sveikatos sektoriaus produktų paklausa
Ugotumai piktybiniais navikais

Sergamumas piktybini^s navik^s

12.3.1-1 pav. Lietuvos gyventojų ligotumo ir sergamumo priklausomybė nuo amžiaus (2011 m.) .
Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas. Higienos instituto sveikatos informacijos centras (HISIC).
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Ekonomikos teorija, nagrinėdama paklausos veiksnius, tradiciškai orientuojasi į
paklausos priklausomybės nuo kainos bei individo pajamų analizę. Šiuos rinkos pa
rametrus nacionaliniu lygmeniu galima analizuoti remiantis namų ūkių tyrimų duo
menimis. Sveikatos priežiūros rinkoje dėl istoriškai susiklosčiusios praktikos už dau
gelį vartotojams suteikiamų sveikatos paslaugų apmokama draudimo ar biudžetinių

fondų lėšomis, todėl individualios paklausos priklausomybė nuo kainų ir individualių
pajamų turi ribotą aiškinamąją ir prognostinę vertę.
Be minėtų veiksnių sveikatos sektoriaus produktų paklausai ne mažiau reikšmin
gi yra amžiaus ir konkretaus individo sveikatos lygio veiksniai.

Amžius
Sveikatos sutrikimų tikimybė santykinai didelė yra pirmaisiais žmogaus gyvenimo
metais, santykinai maža - 10-50 m. žmonėms (išimtimi laikytinas vaisingo amžiaus mo

terų sveikatos sutrikimų dažnio padidėjimas) ir žmonėms nuo 50 m. - didėjanti.
12.3.1-1 pav. pateikiami pavyzdžiai, kaip sergamumo ir ligotumo dėl pagrindinių
nūdienos sveikatos problemų rodikliai kinta priklausomai nuo amžiaus.
Pateikti epidemiologiniai duomenys rodo, kad sergamumas, tuo pačiu ir sveikatos
priežiūros paslaugų poreikis, priklauso nuo amžiaus:
•dauguma lėtinių ligų sergamumo maksimumas stebimas vyriausio amžiaus
žmonių grupėse,
•kvėpavimo sistemos ligomis dažniausiai serga vaikai,

•sveikatos sutrikimai dėl išorinių priežasčių ypač būdingi vidutinio amžiaus
žmonėms.
Mirusiųjų sk. pagal amžiaus grupes. Išorinės mirties priežastys
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12.3.1-2 pav. Lietuvos gyventojų mirtingumas dėl išorinių mirties priežasčių (2010 m.).
Šaltinis: PSO duomenų bazė „Health for AU".

Neturint patikimų duomenų apie išorinių priežasčių formuojamus sveikatos pro
duktų poreikius, šiuos sveikatos poreikius galima parodyti netiesiogiai, naudojant
mirtingumo statistiką.
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12.3.1-3 pav. Privalomojo sveikatos draudimo fondo išlaidos vienam gyventojui (2010 m.].
Šaltinis: Valstybinė ligonių kasa.
12.3.1-2 pav. rodo, kad tam tikrų sveikatos sutrikimų atveju lytis yra reikšmin
gesnis veiksnys, nei amžius. Sveikatos sutrikimų dėl išorinių priežasčių atveju moterų
sveikatos paslaugų poreikiai yra mažesni nei vyrų. Kita vertus, Lietuvos moterys per
gyvenimą sveikatos produktų suvartoja daugiau nei vyrai: moterų gyvenimo trukmė

yra ilgesnė ir senyvoms moterims išsivysto santykinai daugiau lėtinių ligų; moterys
apskritai vartoja daugiau medicinos produktų, nei to paties amžiaus vyrai (tikslios to

priežastys nėra nustatytos). Išsami sveikatos produktų paklausos dėl lyties poveikio
analizė nėra šio darbo dalykas.
Lietuvos gyventojų sveikatos paslaugų ir prekių paklausos priklausomybę nuo
amžiaus, integruojant visų sveikatos sutrikimų poveikį, atspindi privalomojo sveika

tos draudimo fondo (PSDF) biudžeto duomenys.
12.3.1-3 pav. pateikiami paklausą rodantys absoliutūs skaičiai (metinės PSDF iš
laidos atitinkamos amžiaus grupės gyventojui. Lt). Santykiniai skaičiai (PSDF išlaidos
santykinai mažiausiai sveikatos problemų turinčioms grupėms prilyginamos viene
tui) matyti 12.3.1-1 lentelėje.
12.3.1-1 lentelė. PSDF išlaidų pasiskirstymo pagal produktus ir amžių santykiniai skaičiai
(2010 m.).
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Šaltinis: Valstybinė ligonių kasa.
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Lentelėje pateikti ne tik bendrų išlaidų, bet ir jų sudėtinių dalių duomenys rodo,
kad atskirų sveikatos priežiūros rinkos segmentų priklausomybė nuo amžiaus nėra
vienoda:
•nuo amžiaus mažiausiai priklauso ambulatorinių paslaugų [apsilankymų pas

gydytojus) vartojimas. Šio produkto paklausa yra maksimali ankstyvojoje vai
kystėje ir tarp 70-74 m. amžiaus grupės žmonių, minimali - tarp 20-29 m. am

žiaus grupės žmonių;
•stacionaro (ligoninių) paslaugų poreikis maksimalus ankstyvojoje vaikystėje
ir perkopus 80 m. amžių, minimalus - tarp 15-19 m. amžiaus grupės žmonių;
•vaistų vartojimas nuosekliai didėja su žmogaus metais;
•amžiaus veiksnys yra reikšmingiausias brangių tyrimų vartojimui. Šio produk
to paklausa turi tik vieną maksimumą - 75-79 m. amžiaus grupėje.

PSDF biudžetui tenka apie 90 proc. Lietuvos viešųjų išlaidų sveikatos priežiūrai ir
60-65 proc. bendrųjų išlaidų sveikatos priežiūrai (viešojo ir privataus sektorių išlai
dų suma). Reikšmingas PSDF išlaidų lyginamasis svoris sukuria prielaidas teigti, kad
bendrųjų išlaidų sveikatai formuojamos paklausos (bendrosios paklausos) priklauso
mybę nuo amžiaus gana tiksliai nurodo PSDF turimos informacijos pagrindu aprašomi

dėsningumai. Šios hipotezės patvirtinimui arba paneigimui reikalingi papildomi teo
riniai ir empiriniai tyrimai. Turima statistinė informacija rodo, kad visų Europos vals

tybių sveikatos sistemoms būdinga tiesioginė bendrųjų sveikatos priežiūros išlaidų
priklausomybė nuo amžiaus (dažniausiai dėl to, kad didžiausius sveikatinimo kaštus
generuojančios lėtinės ligos yra būdingos vyresnio amžiaus žmonėms).

Natūrinių gyventojų pajamų, įvertintų kaip PSDF apmokėtos medicinos prekės ir
paslaugos, ir vidutinio neto darbo užmokesčio/vidutinės senatvės pensijos santykis
rodo, kad pagyvenusių žmonių (75-79 m. amžiaus grupės) vartojimą sveikatos drau
dimas veikia žymiai labiau nei darbingo amžiaus žmonių (30-39 m. amžiaus grupės)
vartojimą.
Sveikatos priežiūros produktų, apmokėti! PSDF ir
piniginių pajamų santykis (proc.)

35,00 -j—

10,00 •}
5.00 j30-3975-79
12.3.1-4 pav. Išlaidų sveikatos produktams ir piniginių pajamų santykis (30-39 m. bei 7579 m. amžiaus grupės).
Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas, Valstybinė ligonių kasa.
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Įvertinę tik amžiaus poveikį matome, kad vidutinio amžiaus gyventojams svei

katos i^laidos [jei šalyje neveiktų socialinio draudimo sistema) esminių finansinių
problemų nesukeltų. Šalies senjorams akumuliuoti lėšas, reikalingas apmokėti gy

dymą (net jei visų šios amžiaus grupės asmenų sveikatos produktų poreikiai kasmet
būtų vienodi), be kartų solidarumu grindžiamo sveikatos draudimo būtų sudėtinga.
Tikėtina, kad be sveikatos draudimo senjorai sveikatos produktų vartotų gerokai ma
žiau; tai, savo ruožtu, keistų sveikatos produktų paklausos dydį bei struktūrą. Realy

bėje abstrakcija, jog individo vartojimą lemia tik jo pajamos ir nacionaliniu lygmeniu
veikiantis solidarumas, neišsamiai aprašo būtį. Kartų solidarumas egzistuoja šeimoje,
artimų giminaičių rate, bendruomenėje. Šie solidarumo tipai švelnina skirtumus tarp
sveikatos sistemų, grindžiamų tiesioginiais mokėjimais, ir tų, kurios grindžiamos so
cialinio draudimo principais, bet jų nepanaikina. Tikėtina, kad panaikinus socialinį
draudimą, didėtų ambulatorinių paslaugų ir išlaidų vaistams lyginamasis svoris, o iš
laidų gydymui stacionare bei brangiems tyrimams - mažėtų.
12.3.1-5 pav. pavaizduota natūrinių ir piniginių pajamų priklausomybė (30-39 m.

ir 75-79 m. amžiaus grupės), apibrėžta kaip natūrinių (PSDF apmokėti produktai) ir
piniginių pajamų (neto darbo užmokestis/senatvės pensija) struktūra.
Bendrųjų pajamų struktūros pokyčiai rodo, kad senyvo amžiaus gyventojų pajamų
struktūroje natūrinės sveikatos išmokos yra reikšmingos ir tyrinėjant pajamų formavi
mosi, pajamų paskirstymo bei perskirstymo, skurdo problematiką vertos didesnio (nei iki
šiol susilaukė) dėmesio. Pateikta informacija yra svarus glaudesnės įvairių socialinio drau
dimo formų (senatvės, nedarbingumo, ligos, sveikatos) integracijos šalininkų argumentas.

I Darbo pajamos ir pensij os
I Sveikatos priežiūros
paslaugos

I Darbo pajamos ir pensijos
I Sveikatos priežiūros
paslaugos

J
12.3.1-5 pav. Bendrųjų pajamų struktūra (30-39 m. ir 75-79 m. amžiaus grupės).
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas. Valstybinė ligonių kasa.
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Individų sveikatos lygis
Vertinant amžiaus ir lyties įtaką sveikatos produktų poreikiui ir šių produktų
paklausai darytina prielaida, kad tikimybė susirgti bet kurios lyties atitinkamos am
žiaus grupės asmeniui yra tokia pati. Naudojant šią abstrakciją santykinai gerai ap
rašomi dalies populiacijos poreikiai (pvz., panašią vairavimo patirtį turinčių asmenų

sveikatos produktų poreikiai dėl tikimybės susižaloti eismo įvykyje), bet stokojama
tikslumo, aprašant lėtinėmis, šiuo metu nepagydomomis, ligomis sergančių asmenų
poreikius. Pavyzdžiui:
•Žinoma, kad 50 m. asmuo turi 20 proc. tikimybę kartą per metus būti gydo

mas ligoninėje, kad viena hospitalizacija kainuoja apie 2000 Lt, kad vidutiniš
kai metinės PSDF išlaidos šios amžiaus grupės nariams siekia apie 1000 Lt,
iš kurių apie 400 Lt tenka gydymui stacionare, o kitos tenka ambulatorinėms
paslaugoms, vaistams bei kitoms medicinos prekėms.
•Žinoma, kad 50 m. asmeniui, sergančiam inkstų nepakankamumu ir gydomam
sistemingai naudojant dializės paslaugas, PSDF metinės išlaidos kasmet siekia
apie 100 000 Lt. Tikimybė, kad asmeniui, einamaisiais metais išnaudojusiam

inkstų nepakankamumui gydyti 100 000 Lt, sveikatos produktų reikės ir kitais
metais, bet yra labai didelė ir ribojama, iš esmės, mirties tikimybė.

Aukščiau pateikti pavyzdžiai parodo, kad maždaug 80 proc. populiacijos yra
būdingas didelis ir 20 proc. - mažas atsitiktinumo naudoti daug išteklių reikalau
jančias sveikatos priežiūros paslaugas laipsnis. Lietuvoje longitudiniai (angį. longi-

tudinal) tyrimai, nagrinėjantys individo sveikatos pokyčius per daugelį metų, beveik
neatliekami ir apskritai pasaulyje jų atliekama nedaug. JAV nuo 1948 m. atliekamas
Framingham Heart Study tyrimas vertina suaugusiųjų sveikatos pokyčius, ir didžiau

sią dėmesį skiria širdies ir kraujagyslių ligų dinamikai. Naujojoje Zelandijoje atlieka
mas tyrimas Dunedin Multidisciplinary Health and Development Study nuo 1972 m.

vertina vaikų ir jaunimo sveikatos dinamiką. Atliekami tyrimai didžiausią dėmesį
skiria sveikatos sutrikimams įtaką darančių veiksnių analizei; šių tyrimų dėka padi
dėja tikimybė tiksliai apskaičiuoti, ar tam tikras asmuo susirgs bei apibrėžti sveika
tos produktų poreikį.
Lietuvos gyventojų daugiametės išlaidos sveikatai iki šiol nėra analizuotos. Ne

tiesioginiu šių išlaidų vertinimo metodu galima laikyti šio projekto ribose atliktą
1994-2011 m. laikotarpio nedarbingumo dienų pasiskirstymo analizę. Analizuodami

socialinio draudimo duomenis apie 600 atrinktų atsitiktinių individų dėl sveikatos su
trikimų nedirbtų dienų skaičių per minėtą laikotarpį matome, kad skirtumai tarp su
išlygomis sveikų ir silpnos sveikatos asmenų yra dideli.
Suskaidę tiriamuosius pagal dėl sveikatos sutrikimų nedirbtų dienų skaičių į
6 grupes po 100 žmonių, gauname sergamumo pasiskirstymo išraišką, rodančią, jog

100 prasčiausios sveikatos tiriamųjų dėl sveikatos sutrikimų prarado 22655 darbo
dienas, tai yra 300 kartų daugiau nei 100, tikėtina, stiprios sveikatos tiriamųjų.
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Nedarbingumas (dienos)

Nedarbingumas,
dienos; 5;

12.3.1.-6 pav. Nedarbingumo dienų pasiskirstymas (1994-2011 m.).
Šaltinis: SoDra.
Analizuodami socialinio draudimo duomenis apie 600 atrinktų asmenų dėl svei

katos sutrikimų nedirbtų dienų skaičių matome, kad ligos išmokomis apmokėtų dienų
skaičiaus skirtumai tarp santykinai sveikų ir silpnos sveikatos asmenų yra didesni nei

tarp skirtingų amžiaus grupių (išanalizavus PSDF išlaidas, skiriamas sveikatos priežiū
ros produktams didžiausią ir mažiausią sveikatos priežiūros produktų kiekį vaitojan
čioms amžiaus grupėms matyti, kad išlaidos skiriasi 6 kartus). Žinant esminius sveika
tos produktų poreikių skirtumus anksčiau suformuluotą teiginį - „Vidutinio amžiaus

gyventojų sveikatos išlaidos (jei šalyje neveiktų socialinio draudimo sistema) esminių
finansinių problemų nesukeltų" - galima patikslinti jį papildant: „Vidutinio amžiaus gy
ventojų, kurie neserga brangių gydymo technologijų reikalaujančiomis lėtinėmis ligomis,

sveikatos išlaidos (jei šalyje neveiktų socialinio draudimo sistema) esminių finansinių
problemų nesukeltų". Žemiau pateikiami duomenys rodo, kad tarp turinčiųjų didelį ri

zikos laipsnį patirti sunkiai pakeliamų išlaidų įsigyti sveikatos produktų patenka apie
10-15 proc. darbingo amžiaus žmonių.
12.3.1-7 pav. pateikiamas atliekant tyrimą nustatytas gyventojų pasiskirstymas

pagal vidutinį metinį dėl sveikatos sutrikimų prarastų darbo dienų skaičių per 19942011 m. laikotarpį.
34 proc. tiriamųjų pagal pasirinktą kriterijų buvo sveiki (per metus prarasta mažiau
kaip 1 darbo diena), 42 proc. turėjo nedidelių sveikatos sutrikimų (prarastos 1-5 darbo
dienos per metus), 13 proc. - santykinai silpnos sveikatos (prarastos 5-10 darbo dienų
per metus), o likusieji 11 proc. - silpnos sveikatos. Pateikta šalies gyventojų struktūra

pagal sveikatos būklę yra artima subjektyviam sveikatos vertinimui, gautam 2012 m.
„Vilmorus" apklausus 1000 šalies gyventojų. Atsakydami į klausimą: „Kokia apskritai
Jūsų sveikata?" 46,3 proc. respondentų teigė, jog jų sveikata yra gera arba labai gera,
42,2 proc. - kad vidutinė, o 11,4 proc. - kad jų sveikata yra bloga arba labai bloga.
Longitudinių sveikatos tyrimų poreikis yra vienas iš Lietuvos visuomenės svei

katos mokslo ateities iššūkių. Vienas iš šių tyrimų aspektų galėtų būti PSDF duomenų
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vertinimas, naudojant analogiškus tiriamųjų atrankos principus, kaip aprašytieji šiuo
socialinio draudimo duomenų bazės nagrinėjimo atveju. Kita vertus, turimos informa
cijos jau dabar pakanka tam, kad kokybiniu lygmeniu vertintume sveikatos sistemų,

grindžiamų tikimybių skaičiavimu, galimybes (visų pirma komercinio sveikatos drau
dimo), užtikrinant gyventojų sveikatos produktų poreikių patenkinimą.
• Series 1; 10 ir
daugiau; 63; 11%
10;
au

254; 42%
12.3.1-7 pav. Tiriamųjų pasiskirstymas pagal vidutinį metinį dėl sveikatos sutrikimų
prarastų darbo dienų skaičių (absoliutus skaičiai, proc).
Šaltinis: SoDra.

12.3.2. Ekonominiai draudiminių santykių medicinoje pagrindai
Sveikatos priežiūros rinkos, grindžiamos tiesioginiais sandoriais
tarp gamintojų ir vartotojų, ribotumas
Aukščiau pateikta analizė rodo, kad sveikatos produktų poreikį labai stipriai
veikia gyventojų sveikatos būklė ir amžius. Socialinės veiklos sferose, kuriose vy
rauja rinkos santykiai, poreikiai daro įtaką gamintojų sprendimams ne tiesiogiai, o
per mokiąją paklausą. Savo ruožtu, mokios paklausos formavimuisi yra reikšminga
tai, kaip individas vertina konkretaus produkto naudingumą (ligos atveju sveikatos

produktų naudingumas auga ir individai yra linkę didinti jų vartojimą kitų produktų
atžvilgiu), ir tai, kokiomis finansinėmis lėšomis (srauto ir turto aspektais) dispo
nuoja individas.
Tiesioginiais sandoriais tarp sveikatos produktų gamintojų ir vartotojų (papras
tai nagrinėjamos socialinio sveikatos draudimo nekompensuoįamų santykinai pigių

produktų rinkos) grindžiamoje rinkoje yra fiksuojamas mažas apie 0,2 paklausos
elastingumas nuo produkto kainos, rodantis, kad produkto (pvz., medikamento) kai
nai išaugus 1 proc, produkto paklausa sumažėja 0,2 proc. Žinant apie mažą paklausos
elastingumą nuo kainos, anksčiau suformuluotą hipotezę - „Vidutinio amžiaus gyven

tojų, kurie neserga brangių gydymo technologijų reikalaujančiomis lėtinėmis ligomis,
sveikatos išlaidos (jei šalyje neveiktų socialinio draudimo sistema) esminių finansinių
problemų nesukeltų"- galima išplėsti teiginiu: tiesioginiais sandoriais grindžiamos
sveikatos produktų rinkos, nesukeldamos esminių šių produktų prieinamumo prob-
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lemų, santykinai efektyviai gali tenkinti vidutinio amžiaus gyventojų, kurie neserga

brangių gydymo technologijų reikalaujančiomis lėtinėmis ligomis, poreikius.
Ši santykinai geros sveikatos žmonių grupė sudaro apie 50 proc. Lietuvos popu
liacijos, tai rodo tiesioginių sandorių rinkos vartotojų potencialų kiekį. Jei santykinai

efektyviai tiesioginių sandorių pagrindu veikiančios sveikatos produktų rinkos dydj ma
tuosime suvartojamų produktų kiekiu, matysime, kad ji sudaro apie 20-30 proc. visos
sveikatos produktų rinkos. Neatitikimą tarp skirtingų nagrinėjamos rinkos struktūros
matavimų paaiškina anksčiau minėti skirtumai, nulemti žmogaus amžiaus bei individu
alių sveikatos poreikių. Pasaulinė tiesioginių gyventojų mokėjimų statistika patvirtina
tiesioginiais sandoriais tarp sveikatos produktų gamintojų ir vartotojų grindžiamos rin
kos vaidmens moderniose sveikatos sistemose ribotumą (ir.: OECD, 2012^.
Teiginys, kad net darbingo amžiaus geros sveikatos gyventojų poreikius tiesiogi
niais sandoriais grindžiama rinka tenkina ne optimaliai, o tik „santykinai efektyviai",
atspindi sveikatos rinkai būdingus informacijos asimetrijos (pvz., ligonis dažnai tiks

liai nežino savo poreikių, jam sudėtinga vertinti vartojamų produktų kokybę], viešųjų
gėrybių (pvz., asmuo, nesigydantis tuberkuliozės kenkia ne tik savo, bet ir aplinkinių
sveikatai] bei monopolijos (pvz., tobula konkurencija (tiesioginiais sandoriais grin
džiamų rinkų efektyvumo pagrindas) negalima, jei kaime yra vienas gydytojas, o mies
te yra viena ligoninė) aspektus. Reikšmingas sveikatos rinkos aspektas, kad dauguma

nelėtinių sveikatos sutrikimų yra atsitiktinio pobūdžio. Šių sutrikimų tikimybė yra
gana tiksliai apskaičiuojama populiacijai, bet nėra aiškiai apibrėžta individui, kuriam,

jei veiktų tik tiesioginių sandorių rinka, tektų nuolat turėti didelį pinigų rezervą gali
mų sveikatos sutrikimų gydymui apmokėti. Dalį anksčiau išvardytų problemų (riziką
atsitiktinai susirgti, informacijos asimetriją, monopoliją) švelnina sveikatos draudi
mas. Ši sveikatos rinkos forma, net jei draudimas organizuojamas privačiai, modifi
kuoja sveikatos produktų rinkos, grindžiamos tiesioginiais sandoriais, veikimą. Tarp
sveikatos produktų gamintojų ir vartotojų atsiranda tarpininkas, sudarantis sando
rius su vartotoju bei gamintoju (plačiau žr.: Černiauskas, 2010. p. 248-283).
Savanoriškas komercinis sveikatos draudimas kaip rizikos veiksnių poveikio
švelninimo mechanizmas sveikatos paslaugų rinkos efektyviam veikimui

Draudimo rinkų teorija aptaria tiek bendrąsias draudiminių santykių plėtros
prielaidas, tiek ir atskirų ūkio segmentų (monografijos dalyko požiūriu - sveikatos

priežiūros sektoriaus) specifikos lemtas ypatybes (specifines prielaidas). Draudimi
niai santykiai konkrečiame, konkrečios šalies segmente turi vystymosi potencialą tiek,
kiek egzistuoja bendrosios ir specifinės draudimiškumo prielaidos.
Draudimiškumas tai draudimo sutarties priimtinumo tiek draudžiamajam (gy
ventojui, kuris draudiminiu atveju gaus pinigines ar natūrines išmokas), tiek draudi
kui (fiziniam ar juridiniam asmeniui, pasirašančiam draudimo sutartį draudžiamojo
naudai), tiek draudėjui (privačiam ar viešam asmeniui, administruojančiam draudi
minę veiklą) laipsnis. Draudikas gali siekti pelno, bet gali būti ir pelno nesiekianti ins
titucija. Bendroji ekonomikos teorija teigia, kad draudimo santykiai vystosi tol, kol
maksimizuojamas tiek draudžiamųjų, tiek draudikų naudingumas.
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Pagrindiniai draudimiškumo parametrai/prielaidos aprašomi nagrinėjant di
džiųjų skaičių dėsnio veikimo, žalų dėl draudiminio įvykio apskaičiavimo tikslumo,
žalų atsitiktinumo, žalų ir draudiminių įmokų kiekybinio santykio, įmokų pakeliamumo (draudiminių paslaugų finansinio prieinamumo) aspektus. Šių pagrindinių ir pa
pildomų (pvz., administravimo kaštų) draudimiškumo prielaidų analizė nėra tyrimo
objektas. Skaitytojas, bendrais bruožais besidomintis bendrosiomis draudimiškumo
prielaidomis, atsaką į jį dominančius klausimus gali rasti mikroekonomikos ir draudi
mo ekonomikos vadovėliuose.

Toliau draudimiškumo kriterijų aspektu aptarsime sveikatos poreikių bei dispo
nuojamų pajamų aspektais skirtingas gyventojų grupes. Šiuo atveju gyventojai yra dife
rencijuojami į kelias grupes: 1) darbingo amžiaus santykinai sveiki žmonės, gyvenantys

ir dirbantys sveikatai nepavojingoje aplinkoje; 2) darbingo amžiaus santykinai sveiki
žmonės, dirbantys sveikatai pavojingomis arba kenksmingomis darbo sąlygomis; 3)
žmonės, gaunantys stabilias pajamas ir turintys nedidelių sveikatos sutrikimų; 4) žmo
nės, gaunantys stabilias pajamas ir turintys lėtinių sveikatos sutrikimų bei didelę tiki
mybę vartoti daug brangių paslaugų (pvz., sergantys onkologinėmis ligomis, diabetu);
5) mažas pajamas gaunantys santykinai silpnos sveikatos žmonės. Vaikai neišskiriami
į atskirą grupę darant prielaidą, kad daugumai jų sveikatos sutrikimų, reikalaujančių
didelių gydymo išlaidų, rizika nėra aukšta, pajamas generuoja jų tėvai, o rimtų sveikatos

sutrikimų atveju (pvz., įgimtų ydų, leukemijos ir pan.) jie patenka į ketvirtąją grupę.
Žemiau lentelėje pateiktas kokybinis draudimiškumo sveikatos sektoriuje įverti
nimas, atsižvelgiant į gyventojų amžių, sveikatos būklę bei pajamų lygį. „+" ir tamsenė
spalva antroje bei trečioje skiltyse rodo, kad socialinės grupės atžvilgiu konkreti drau
dimiškumo prielaida tenkinama, „-" ir tamsi spalva penktoje bei šeštoje skiltyse rodo,
kad socialinės grupės atžvilgiu konkreti draudimiškumo prielaida netenkinama, o „+-"
bei „-+" rodo išvadų neapibrėžtumą, kurį būtų galima išreikšti „daugiau tenkinama nei
netenkinama" arba „daugiau netenkinama nei tenkinama".
12.3.2-1 lentelė. Komercinio draudimo dėl sveikatas sutrikimų bendrosios sąlygos/prielaidos.

Šaltinis: sudaryta autoriaus.
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12.3.2-1 lentelėje pateikti vertinimai rodo, kad tenkinamos dauguma darbingo am

žiaus santykinai sveikų žmonių grupės draudimiškumo sąlygų. Tai gausi (įskaičiavus vai
kus) maždaug 1 mln. Lietuvos gyventojų grupė, kurios patiriamos žalos yra atsitiktinės,
o draudiminės įmokos, draudžiant tik šios grupės atstovus, turėtų būti mažos. Tikėtina,

kad, jei dabartinė sveikatos produktų vartojimo struktūra išliktų, 500 Lt metinės įmokos
pakaktų kompensuoti atsitiktines žalas (pvz., sezoninio gripo, autoavarijoje patirtos trau

mos, apsinuodijimo gydymą ir pan.). Atsižvelgiant į tai, kad hospitalizacijos atveju draudi
mo išmoka siektų apie 2000 Lt (būtų gerokai didesnė už metinę įmoką) galima teigti, kad
ribinio naudingumo mažėjimo dėsnis paaiškina, kodėl individams, suprantantiems, kad
draudimo išmokų suma privalo būti mažesnė nei draudimo įmokų (kad bent padengtų
draudimo administravimo kaštus), draustis yra naudinga. Draudimo kompanijoms šiai

gyventojų grupei apskaičiuoti poliso kainą (ypač į draudimo polisus neįtraukiant smulkių
išmokų), garantuojančią pelningą veiklą, paprastai yra nesudėtinga.
Minuso ženklu bei raudona spalva pažymėti lentelės laukeliai, atspindintys drau

dimo prielaidų atitiktį silpnos sveikatos ir mažas pajamas turinčioms gyventojų gru
pėms, rodo neatitiktis tiek draudiminių polisų paklausos, tiek pasiūlos aspektais.
Silpnos sveikatos žmonių generuojama komercinio draudimo produktų paklausa yra

labai ribota dėl to, kad:
•įmokos, užtikrinančios garantijas susirgus, turėtų būti labai didelės. 2000-

4000 Lt per metus siekiančios PSDF išlaidos (be administravimo kaštų) vie
nam pagyvenusiam asmeniui yra minimalus draudimo įmokų įvertis;

•sergantiesiems lėtinėmis ligomis reikia ir didelių vienkartinių išmokų, ir daugy
binių santykinai nedidelių išmokų, kurios per metus pareikalauja didelių kaštų.
Pastarųjų išmokų kompensavimas komercinio draudimo pagrindu yra vartotojui
neracionalus ribinio naudingumo mažėjimo teorijos požiūriu (naudingumas, pra
randamas darant įmokas, yra didesnis nei išmokų generuojamas naudingumas).
Draudimo produktų, susietų su lėtinėmis ligomis, pasiūla yra ribota dėl to, kad:

•didžiųjų skaičių prielaida yra silpnai išreikšta, nes santykinai didelis, apie
1 mln. gyventojų siekiantis, šios grupės žmonių skaičius neeliminuoja fakto,

jog šios grupės atstovai yra labai skirtingi tiek pagal sveikatos sutrikimų, tiek
pagal sveikatos produktų vartojimo pobūdį;
•lėtinėmis ligomis sergančiųjų poreikiai nėra tiksliai apibrėžiami dėl to, kad eg
zistuoja įvairios šių ligų gydymo medicinos technologijos, kurių kaštai - labai
skirtingi;
•žalos nėra atsitiktinės ir besidraudžiantis žmogus apie galimą jų dydį papras
tai žino daugiau, nei draudikas. Jau sergantis lėtine liga asmuo drausdamasis
siekia, kad jo įmoka būtų mažesnė už numatomas išlaidas.
Komercinio draudimo santykiai silpnos sveikatos ir mažas pajamas turinčių gy

ventojų grupėse objektyvių prielaidų beveik neturi.
Tarp išnagrinėtų kraštutinumų patenka trečioji grupė asmenų, kurie serga santy
kinai nesudėtingomis ligomis arba dėl rizikingo gyvenimo būdo (perteklinis alkoholio
vartojimas, rūkymas, nesubalansuotas mitybos ir fizinio aktyvumo režimas) padidėju-
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si sveikatos sutrikimų galimybė. Šios grupės atstovai turi ekonominių motyvų drausti
savo sveikatą, bet turi priežasčių ir nesidrausti. Draudimo kompanijos j šią grupę taip
pat žiūri rezervuotai, suprasdamos, kad joms numatyti komercinės rizikos veiksnius

yra sudėtinga, o gyventojų vertinimas rizikos susirgti požiūriu [kaip diskriminavimo
pagal sveikatos lygį prielaida) ribojamas jstatymų.
Apibendrinant lentelėje pateiktą medžiagą galima teigti, kad komercinis draudi
mas (jei nėra išvystytas socialinis draudimas) sėkmingai plinta santykinai sveikų ir
vidutines pajamas gaunančiųjų segmente, bet turi ribotas plėtros galimybes kituose
segmentuose. Šią teorinę išvadą patvirtina JAV patirtis. Komerciniu sveikatos draudi
mu apdrausta apie 30-40 proc. šios šalies gyventojų. (AV susirgus aukštos rizikos gru
pėms priklausantiems asmenims finansinę paramą teikia valstybė per nacionalines
„Medicare" ir „Medicade" programas, o dėl garantijų tarpinės grupės atstovams nesu
tariama iki šiol (liberalai pasisako už didesnę rizikų socializaciją, o konservatoriai, per
„Obamacare" kritiką, už laisvo apsisprendimo išsaugojimą ar net plėtimą).
Europoje nėra šalių, kuriose tarp darbingo amžiaus gyventojų vyrautų komerci
nis sveikatos draudimas. Daugumoje Europos valstybių vyrauja visuotinos aprėpties

(dauguma arba visi gyventojai gauna valstybės užtikrinamą gyvybiškai būtinų svei
katos paslaugų finansavimą) nuostatos. Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo
ir plėtros organizacijos (OECD) duomenimis išsivysčiusiose ekonomikose 2010 m.

sveikatos priežiūra pagrindinių paslaugų aspektu [core set ofservices) laiduojama iš
esmės valstybės lėšomis.
12.3.2-2 lentelė. Gyventojų, kuriems pagrindinės sveikatos priežiūros paslaugos
laiduojamos valstybinio ar privataus draudimo, pasiskirstymas 2010 m. (proc.)
Valstybės laiduojama apreptlsPrivataus draudimo laiduojama aptėpUs
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Šaltinis: OECD Health Data 2012. StatLink. Prieiga per internetą: http://dx.doi.org/10.17B7/8B8932705368.
Žiūrėta 2013.05.09.
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Pateikti duomenys rodo, kad Europoje vyrauja modelis, valstybės garantijomis
aprėpiantis visus gyventojus. Klasikinėse Bismarko sistemos šalyse (Vokietijoje, Aust

rijoje] dauguma gyventojų privalomai įtraukiami į valstybinių garantijų sistemą, bet
turtingieji gali draustis privačiai ir šioje sistemoje nedalyvauti.
Teoriniu lygmeniu galima modeliuoti, kokie pokyčiai įvyktų socialinėje ir fiskali
nėje politikoje, jei kurioje nors iš Europos šalių (pvz., Lietuvoje] būtų apsispręsta svei
katos sektoriuje atsisakyti visuotinos aprėpties principo ir pereiti nuo socialinio drau

dimo (išlaikydami aukščiau naudotą OECD tradiciją, biudžetinį sveikatos finansavimą
laikome socialinio sveikatos draudimo forma) finansavimo prie pakaitinio draudimo.

Pakaitinis draudimas yra draudimo forma, suteikianti individui teisę apsispręsti dėl
draudimo pobūdžio. Nusprendusieji draustis privačiai pakaitiniu draudimu netenka
socialinio draudimo privilegijų, bet ir jų pareigos socialiniam draudimui išnyksta.

Pakaitinis komercinis sveikatos draudimas ir Lietuvos gyventojų
bei verslo grupių interesai trumpuoju laikotarpiu
Trumpąjį laikotarpį apibrėžkime kaip laiko intervalą, kurio metu įvykęs pokytis (ko
mercinio pakaitinio draudimo įteisinimas) yra pakankamas masinei naujovės sklaidai, bet
nesukelia kitų, netiesiogiai veikiamų konkretaus sprendimo, esminių socialinės sistemos
pokyčių bei yra per trumpas, kad pastebimai pasikeistų sveikatos paslaugų ir prekių struk
tūra. Atsižvelgiant į tai, kad kaupiamasis pensijų draudimas Lietuvoje išplito per kelerius
metus, galima teigti, kad trumpasis laikotarpis apima 1-3 metus.
Dirbantieji santykinai pasiturintys asmenys. Jau aptarėme, kad esant masiniam da
lyvavimui vidutinė metinė darbingo santykinai sveiko asmens komercinio draudimo,
kur nėra solidarumo tarp sveikųjų ir silpnos sveikatos žmonių, įmoka per metus su
darytų apie 500-600 Lt. Tikėtina, kad apsisprendusiam dalyvauti pakaitiniame drau

dime tektų drausti ir savo vaikus, vadinasi, bendroji įmoka padidėtų iki 1000-1500 Lt.
Pagal šiuo metu Lietuvoje galiojančius teisės aktus sveikatos draudimo įmokos sudaro
apie 9 proc. darbo užmokesčio. Žinant, kad maždaug pusė dirbančiųjų gauna didesnes

nei 1500 Lt mėnesio pajamas, galima teigti, kad daugiau nei pusė dirbančiųjų šian
dien sveikatos draudimui per metus sumoka daugiau nei 1600 Lt draudimo įmokų

(1500x12x0,09=1620). Tikėtina, kad ši gyventojų grupė išloštų, pasirinkusi pakaitinį
draudimą. Augant pajamoms išlošimas didėja ir tai iš dalies paaiškina, kodėl pakaiti
nio draudimo pasiūlymai yra populiaresni tarp santykinai pasiturinčiųjų.
Dirbantieji santykinai nepasiturintys asmenys. Atsižvelgiant į tai, kad dalis mažą
darbo užmokestį gaunančių asmenų yra jaunimas, neturintis vaikų ir didelių sveikatos
problemų, o dalis šios grupės žmonių, auginančių vaikus, turi sveikatos problemų, ši
grupė nėra vienalytė. Daugeliui šios grupės asmenų sprendimas pasirinkti pakaitinį
komercinį sveikatos draudimą asmeninio naudingumo maksimizavimo aspektu būtų

klaida, bet galimi ir išlošimai.
Silpnos sveikatos, solidaus amžiaus, mažas pajamas turintys asmenys, jei pakaitinis

draudimas įteisinamas be jokių papildomų pakeitimų, šios gyventojų grupės atstovai
pralošia. Faktas, kad jauni darbingi žmonės šiandien sveikatos draudimui moka gero
kai daugiau nei sunaudoja sveikatos draudimo išmokų, sukuria pagrindą šios sociali-
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institucijos (reformų pradiioje Valstybinė ligo

nės grupės sumokėtomis ir jų susirgimų gydymui nepanaudotomis lėšomis finansuoti
sunkiai sergančiųjų gydymą. Socialinio draudimo sistemoje veikia principas: „Sveikas
moka už ligonį". Iš socialinio draudimo sistemos išėjus santykinai sveikiems asme
nims perskirstymo galimybės bei, tikėtina, sveikatos produktų vartojimas senyvo am
žiaus segmente mažėtų. Šios gyventojų grupės nariams pakaitinio draudimo įteisini
mas nėra naudingas.

Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai. PSDF finansavimo struktūra atspindi
sveikatos paslaugų teikimo struktūrą. Garbaus amžiaus bei silpnos sveikatos gyvento
jai yra pagrindiniai sveikatos priežiūros paslaugų vartotojai. Tikėtinas sveikatos pro
duktų vartojimo senyvo amžiaus segmente bei šio vartojimo finansavimo sumažėji
mas, kitoms sąlygoms esant lygioms, reiškia teikiamų paslaugų ir sveikatos priežiūros

įstaigų finansavimo sumažėjimą. Tikėtina, kad dėl pakaitinio draudimo plėtros pradė
tų didėti odontologų, traumatologų, akušerių bei kitų sveikatos paslaugas darbingo
amžiaus gyventojams teikiančių sveikatos priežiūros specialistų pajamos, bet šis augi
mas, greičiausiai, nekompensuotų nuostolių, medikų patirtų dėl paslaugų asmenims,
sergantiems lėtinėmis ligomis sumažėjimo. Daugumai medikų pakaitinio draudimo
įteisinimas nėra naudingas.
Farmacijos pramonė. Šiuolaikinės farmacijos pramonės interesai (tikslinių gyventojų
grupių aspektu) yra labai artimi sveikatos priežiūros įstaigų interesams. Garbaus amžiaus,
lėtinėmis ligomis sergantys asmenys yra pagrindiniai vaistų (įskaitant patentinius) varto
tojai. Šio vartojimo tikėtinas mažėjimas blogintų farmacinių įmonių finansinius rezultatus.
12.3.2-3 lentelė. Privalomojo sveikatos draudimo koncepcijos 1993-1996 m.
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Draudimo kompanijos. Šios verslo grupės interesus pakaitinis draudimas atitinka.
Jei Lietuvoje pakaitiniu draudimu apsidraustų 1 mln. gyventojų, per metus sumokan

čių po 1000 Lt, komercinio draudimo įplaukos siektų 1 mlrd. Lt ir daugiau nei 10 kar
tų viršytų Lietuvos dabartinį komercinio sveikatos draudimo lygį.
Skirtingų interesų pakaitinio draudimo klausimu derinimas yra sudėtingas, nes

atspindi ne tik interesų grupių kiekybės, bet ir nagrinėjamo klausimo reikšmingumo
konkrečiai interesų grupei aspektus. Jei Vyriausybės ir Seimo svarstymuose pagrindi
nis prieštaringų procesų valdymo mechanizmas yra demokratinis procesas, o parla

mentinės partijos korektiškai atspindi gyventojų interesus, šioms institucijoms tektų
daryti išvadą, kad pakaitinis sveikatos draudimas neatitinka daugumos šalies gyven
tojų interesų. Pakaitinio draudimo įteisinimo klausimas LR Seimo buvo nagrinėjamas

rengiant Sveikatos draudimo įstatymą 1993-1996 m. Lentelėje apačioje yra pateikti
alternatyvių sveikatos draudimo įstatymo projektų pagrindiniai teiginiai. Pagrindiniai
skirtumai paryškinti juodžiau.
Aiškia balsų dauguma Seimas pasisakė už socialinio draudimo modelį, atmesda
mas pakaitinį draudimą proteguojantį įstatymo projektą. 2009-2010 m. LR Sveikatos
apsaugos ministerija, nagrinėdama neprivalomojo sveikatos draudimo plėtros gali

mybes, jau pirmojoje svarstymo stadijoje pakaitinį draudimą atmetė kaip nepriimti
ną, pasisakydama už visų nuolatinių šalies gyventojų įtraukimą į socialinio sveikatos

draudimo sistemą bei už socialinį draudimą papildančios (ne pakeičiančios] sveikatos
draudimo formos plėtrą.
Tam, kad aiškiau suvoktume kritiško pakaitinio draudimo vertinimo motyvus,

tikslinga išnagrinėti šios draudimo formos hipotetinio įvedimo poveikį ne tik trum
puoju, bet ir vidutinės trukmės laikotarpiu.

Pakaitinis komercinis sveikatos draudimas ir Lietuvos gyventojų
bei verslo grupių interesai vidutinės trukmės laikotarpiu
Vidutinės trukmės laikotarpį apibrėžkime kaip laiko intervalą, kurio metu įvykęs
pokytis (komercinio pakaitinio draudimo įteisinimas) yra pakankamas ne tik masinei
naujovės sklaidai, bet ir konkretaus sprendimo paveiktiems esminiams fiskalinės ir
socialinės politikos, sveikatos paslaugų teikimo struktūros pokyčiams.

Jau aprašėme trumpojo laikotarpio modelį, kuriam būdingas sveikų darbingo
amžiaus žmonių įmokų sumažėjimas, garbaus amžiaus ligonių gydymui reikalingų
dažniausiai didelių kaštų poreikio išlikimas, o galimybių mažėjimas, medikų ir vaistų
gamintojų pajamų sumažėjimas.
Praradimai sukelia dėl reformų nukenčiančių interesų grupių nepasitenkinimą,
kuris kuria prielaidas daryti pakeitimus, užtikrinančius šio nepasitenkinimo švelni

nimą. Darant prielaidą, jog iki hipotetinės reformos pasiekta silpnos sveikatos ir gar
baus amžiaus žmonių sveikatos produktų vartojimo lygio pusiausvyra (atitinka ne tik
šios grupės, bet ir nacionalinius poreikius), aptariamos grupės vartojimo sumažėjimą
bus siekiama eliminuoti. Tam, kad padidintume sumažėjusį vartojimą (jau nagrinė

jome, kad dalies šalies gyventojų finansinės galimybės negali užtikrinti jų gydymo)
reikia papildomų išteklių. Atsisakius solidarumo sveikatos draudimo sistemoje, papil-
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domų išteklių teks ieškoti nacionaliniame biudžete, didinant valstybės arba savival
dybių biudžetų išlaidas. Biudžeto išlaidų didinimas vers didinti mokesčius. Aptariami
pokyčiai reikalauja laiko (analizei, sprendimų formulavimui, įteisinimui). Tikėtina,
kad po 3-5 m. padidinus mokesčius sveikatos produktų vartojimo pusiausvyra būtų
atstatyta, t. y. sveikatos produktų vartojimo apimtis ir struktūra grįžtų į panašų lygį,
kaip prieš reformą.
Kuo interesų grupėms reikšminga reforma, kuriai įvykus galiausiai atkuriama jos
starto metu buvusi sveikatos produktų apimtis?
Dirbantieji santykinai pasiturintys asmenys. Faktas, kad sveikatos produktų varto

jimo esminių ilgalaikių pokyčių nepasiekiama, daro reformą mažai reikšmingą. Pradi
nis finansinis išlošimas dėl sveikatos draudimo įmokų sumažinimo menksta didinant

mokesčius. Atsižvelgiant į mokesčių sistemos kompleksiškumą sudėtinga nustatyti,
kaip būsimasis bendrųjų mokesčių išaugimas paveiks kiekvieno grupės nario laukia
mas realiąsias pajamas, bet tikėtina, kad grupės vidutinės laukiamos realiosios paja
mos bus gražintos į prieš reformą buvusį lygį. Pajamų pastovumas vidutinės trukmės
laikotarpiu suponuoja racionalų daugumos santykinai pasiturinčių asmenų abejingu
mą pakaitinio draudimo įvedimui.
Dirbantieji santykinai nepasiturintys asmenys. Ši gyventojų grupė ir trumpuoju

laikotarpiu yra ganėtinai abejinga reformai. Dėl priežasčių, išvardintų nagrinėjant pa
siturinčiųjų interesus vidutiniu laikotarpiu, abejingumas sustiprėja.
Silpnos sveikatos, solidaus amžiaus, mažas pajamas turintys asmenys. Šiai gyven

tojų grupei dėl mažėjančio sveikatos produktų vartojimo trumpuoju laikotarpiu re
forma yra žalinga. Vidutiniu laikotarpiu šios gyventojų grupės vartojimas sugrįžta, tai
sušvelnina, bet nepanaikina nepasitenkinimo reforma.

Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai. Farmacijos įmonės. Šiai interesų grupei
dėl mažėjančių pajamų produktų vartojimo trumpuoju laikotarpiu reforma yra žalin
ga. Vidutiniu laikotarpiu šios grupės pajamos padidėja, tai sušvelnina, bet nepanaiki
na nepasitenkinimo reforma (pastovi raida verslui yra priimtinesnė nei svyravimai).
Draudimo kompanijos. Šios interesų grupės pajamos, vartojimo apimčiai grįžtant
į pusiausvyros būseną, išlieka. Draudimo kompanijų interesus pakaitinis draudimas
atitinka tiek trumpuoju, tiek vidutinės trukmės laikotarpiais.

Tai, kad vidutinės trukmės laikotarpiu tik draudimo kompanijoms pakaitinis drau
dimas yra akivaizdžiai naudingas, o daugelis kitų interesų grupių šioms reformoms yra
abejingos arba prieštarauja, paaiškina, kodėl skeptiškumas pakaitinio draudimo atžvil

giu yra būdingas visų ES valstybių pagrindinėms politinėms partijoms. Jungtinių Tautų
Pasaulio Sveikatos Organizacijai (PSO) ir kodėl sveikatos socialinio draudimo sistema,
XIX a. pab. pradėjusi formuotis Vokietijoje, yra tvari jau daugiau nei 100 metų.
Socialinis privalomasis draudimas kaip neatsitiktinių rizikų, esant vertybinei
visuomenės orientacijai kurti solidarumu grindžiamą sveikatos priežiūrą,
valdymo mechanizmas

Gyventojų sveikatos produktų poreikių analizė rodo, kad šių poreikių dydžiui ir
struktūrai labai reikšmingą įtaką daro amžius, o kiekvienoje amžiaus grupėje - indivi-
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dų sveikatos lygis. Faktas, kad apie 30 proc. gyventojų sveikatos produktus vartoja la
bai ribotai, o 30 proc. santykinai prasčiausią sveikata turinčių gyventojų suvartoja apie
70 proc. sveikatos prekių ir paslaugų (įvertinti 10 m. duomenys) rodo, jog siekiant rū

pintis šalies gyventojų sveikata pagal jų poreikius, sveikųjų ir ligonių, jaunimo ir garbaus
amžiaus žmonių solidarumas yra būtinas. Komercinis draudimas pats savaime užtikrin
ti finansinio solidarumo ligos atveju arba visuotinės gyventojų aprėpties (angį. universal
coveragė) šalies mastu negali. XX a. socialinės plėtros istorija pateikia 3 pagrindinius
modelius, kurie naudotini siekiant daugumos išsivysčiusių šalių piliečių remiamo so
lidarumo [Bismarko arba vokiškasis, Beveridžo arba angliškasis, JAV arba liberalusis).

Bismarko modeliui būdinga tai, kad įstatymas daugelj gyventojų įpareigoja draus
tis sveikatos draudimu bei nustato, kad draudimo kompanijos privalo kompensuo
jamus sveikatos produktus apdraustiesiems teikti nepriklausomai nuo jų ar už juos

sumokėtų įmokų apimties. Ši prievolė didina rizikų sujungimo bei sveikųjų ir sergan
čiųjų, pasiturinčiųjų ir varganai gyvenančiųjų solidarumo laipsnį.
12.3.2-4 lentelė. Lietuvos, Vokietijos ir Jungtinės Karalystės sveikatos priežiūros
finansavimo sistemos
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Beveridžo modeliui būdingas ne tik įstatymu įtvirtintas privalomas dalyvavimas
finansinių garantijų sistemoje, bet ir valstybinis finansinių garantijų sistemos admi
nistravimas bei sveikatinimo veiklos finansavimas bendrųjų mokesčių pagrindu. Be
veridžo modelis sveikatos išteklių akumuliavimo aspektu yra artimas TSRS veikusiam
Semaškos modeliui.
Liberaliajam modeliui būdingas laisvas sandorių tarp darbingo amžiaus draudžia
mųjų ir draudimo kompanijų sudarymas, sveikų ir ligonių solidarumo elementus taikant
vargšams bei garbaus amžiaus žmonėms (pvz., juos finansuojant iš bendrųjų mokesčių).
Lietuvoje įteisintas sveikatos draudimo modelis yra artimesnis europiniams Bismarko ir
Beveridžo modeliams. 12.3.2-4 lentelėje pateikiamas Lietuvos, Bismarko ir Beveridžo modelių
pagrindinių parametrų palyginimas, sutampantys parametrai paryškinti juodžiau. Atsižvelgdami
į tai, kad šie modeliai, kurių pirmasis egzistuoja jau daugiau nei 100 metų, o antrasis - daugiau
nei 50 metų, nuo savo egzistavimo pradžios nemažai keitėsi, Lietuvos draudiminę mediciną
palyginsime su dabartine padėtimi Šalyse, kuriose klasikiniai modeliai buvo sukurti.
Iš lentelės matyti, kad finansavimo sistemos pavadinimą perėmėme iš Vokietijos. Šios
šalies taikoma sistema ir lietuviškas modelis turi 5 sutampančius bruožus (sutapimai paryš
kinti). Lietuvos ir Jungtinės Karalystės, kuri išlaiko biudžetinio finansavimo sistemą, siste
mas sieja 8 bendri bruožai. Nagrinėjant sveikatos priežiūros sistemos finansavimo šaltinius
matyti, kad Lietuvoje derinama tiek Vokietijos, tiek Anglijos patirtis. Jei 12.3.2-4 lentelę
papildytume 5 stulpeliu, kuriame būtų surašyti Semaškos modeliui būdingi bruožai, pama
tytume, kad dabartinės Lietuvos sistemos 6 bruožai sutampa su tais, kurie iki 1990 m. buvo
būdingi sovietinei (kartu ir Lietuvos) sveikatos priežiūrai. Lentele nepretenduojama sudėti
paskutinių taškų diskusijoje, ką sveikatos priežiūros finansavimo srityje kūrė ir sukūrė Lie
tuva. Galima diskutuoti tiek dėl aspektų, pagal kuriuos lyginamos sistemos, skaičiaus, tiek

ir dėl palyginimų turinio, kokybės bei santykinio šių aspektų reikšmingumo.
Pateikta informacija rodo:
•lyginant Lietuvos sveikatos priežiūros finansavimo sistemą su Vokietijos, ma
tyti, kad Lietuva perėmė kai kuriuos terminus bei teisės aktuose ir valdymo
praktikoje iš dalies panaudojo finansavimo, naudojant sveikatos draudimo
įmokas, elementus. 6 sistemų kriterijai yra panašūs;

•Lietuvos ir Jungtinės Karalystės sistemos yra ganėtinai artimos tiek dėl santyki
nai aukšto sprendimų priėmimo centralizacijos laipsnio, tiek ir dėl bendro visoms

sistemoms paslaugų pirkimo iš paslaugų teikėjų. 8 sistemų kriterijai yra panašūs;
•Lietuvos praktika atitinka klasikinius modelius; visais atvejais, kai Vokietijos ir
Jungtinės Karalystės parametrai sutampa, sutampa ir Lietuvos.
Faktas, kad nuo 1997 m. (Sveikatos draudimo įstatymo veikimo pradžios) Lietuvos
sveikatos draudimo sistemos kertiniai elementai išliko (sistemos raidos istorija aprašyta
monografijose „Pirmasis reformų dešimtmetis: sveikatos priežiūros sektorius socialiniųekonominių pokyčių kontekste^ ir „Lietuvos sveikatos sektorius amžių sandūroje")26, rodo

"Pirmasis reformų dešimtmetis: sveikatos priežiūros sektorius sočiai i nių-ekonominių pokyčių kontekste. Vilnius: Sveikatos ekonomikos
centras. 2000. 233 p. : iliustr., lent. ISBN 9986-806-09-7.
Černiauskas, G.; [et ai.]. Lietuvos sveikatos sektorius amžių sandūroje : [kolektyvinė monografija) / Lietuvos sveikatos mokslų uni
versitetas, Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Sveikatos ekonomikos centras, 2010.408 p.: iliustr, lent- ISBN 9789955562757.
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šios sistemos, veikiančios kaip klasikinių modelių mišinys (išlaikant tam tikrą angliškojo
modelio persvarą), tvarumą.
Lentelėje sveikatos finansavimo sistemos vertintos pagal 12 kriterijų. Vokietijos ir
Jungtinės Karalystės modeliuose iš esmės sutampa 5 kriterijai, nesutampa 7. Jei kriterijų
reikšmingumas būtų vienodas, o nesutapimas visuomet reikštų esminį nesutapimą, tektų

teigti, jog Bismarko ir Beveridžo modeliai iš esmės skirtingi. Suformuluotąją hipotezę pa
mėginkim falsifikuoti naudodami epidemiologinius duomenis. Lyginant du klasikinius mo
delius tampa aktualiu klausimas, ar prasminga kalbėti apie egzistuojantį europinį sveikatos
modelį. Čia teisiniai europinio sveikatos modelio aspektai nebus nagrinėjami dėl ribotos
atliekamo tyrimo apimties ir dėl to, kad ES teisė sveikatos apsaugą priskiria nacionalinei
valstybių narių kompetencijai.

12.4. Europinis sveikatos modelis: realybė ar lozungas
Jei Bismarko ir Beveridžo modeliai iš esmės skiriasi, sociologiniai tyrimai, eko

nominė bei demografinė statistika turėtų šiuos skirtumus parodyti. Priešingai, jei fak
tinių duomenų tyrimas esminių skirtumų neatskleidžia, galima kalbėti apie vieningą
„šerdį", apipintą nacionalinės specifikos elementais.
12.4-1 lentelė. Vokietijos ir Jungtinės Karalystės sveikatos priežiūros sistemų palyginimas
vertybinių principų įgyvendinimo aspektu
Vokietija^
Visuotinė aprėptis

Sveikatos santykių teisi
nis reguliavimas
;
Sveikatos priežiūros
prieinamumas

SoBdarumas
"y-. "...;'';

Privalomai draudžiami visi, išskyrus labiausiai
pasiturinčiuosius, turinčius pakankamai lėšų,
reikalui esant, apsimokėti už gydymą
Garantijos užtikrinamos visoje ša^yje
Vartotojų priemokos už sveikatos produktus
yra mažos. Laukimo eilių beveik nėra

Užtikrinamas draudimo kompanijos nbose. Taip
draudimo kompanijų susidarantys skirtumai
švelninami perskirstant tarp jų lėšas

TvarumasSistema pastaruosius 20 m. esminių sukrėtimų
nepatyrė
Visuomenės dalyvavimas ligonių kasos renka savo .parlamentus", atsto
vaujančius apdraustiesiems ir draudėjams, dafts
t-'~:sprendimų deleguota žemėms

Jungtini Karatystt
Valstybės garantijos teikiamos visiems nuola
tiniams gyventojams
Garant^os užtikrinamos visoje salyje
Vartotojų priemokos ui sveikatos produktus
yra mažos. Eilės planinėms paslaugoms gauti
egzistuoja, būtinoji pagalba suteikiama nedel
siant
Užtikrinamas nacšonahofti lygfSfKU

Sistema pastaruosius 20 m. buvo stipriai veikia
ma politinio ir ekonominio ciklų
Sprendimus priima Vyriausybe po išsamių viešų,
diskusijų

Šaltinis: sudaryta autoriaus.
Bismarko ir Beveridžo modelių palyginimą vertinsime pagal vertybines nuosta
tas, naudojamų sveikatos priežiūros išteklių apimtį bei sveikatinimo proceso rezulta
tus/išeitis (angį. outcomes), matuojamus vidutine tikėtina gyvenimo trukme.

Vertybinės nuostatos
Europoje veikiančių sveikatos sistemų modelių vertybinių nuostatų palyginamąją
analizę galima atlikti PSO Europos regiono naujosios sveikatos politikos „Sveikata 2020"
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vertybinės sistemos pagrindu. Europos regiono valstybės sutarė dėl pagrindinių sveikatos
politikos vertybinių nuostatų. Sutarė, kad reikia nacionalinėmis pastangomis įgyvendinti:
1.visuotinę aprėptį;
2.sveikatos santykių teisinį reguliavimą;
3.sveikatos priežiūros prieinamumą;
4.solidarumą įgyvendinant priemones;
5.sistemos tvarumą;
6.visuomenės dalyvavimą priimant sprendimus;
7.orumą visais sveikatinimo ir sveikatos priežiūros etapais;
8.diskriminavimo panaikinimą;
9.skaidrumą priimant ir įgyvendinant sprendimus;
10.atskaitomybę.

12.4-1 lentelėje pateikiama pirmųjų šešių principų įgyvendinimo Vokietijoje ir
Jungtinėje Karalystėje lyginamoji analizė.
Juodžiau paryškintos sritys, kuriose sutarti bendri vertybiniai principai analogiš

kai įgyvendinami Jungtinėje Karalystėje ir Vokietijoje; matome, kad šių šalių sveikatos
modeliai nesutampa.
Kita vertus, dauguma skirtumų neesminiai (pvz., Vokietijoje, siekiant užtikrinti
solidarumo principo veikimą, yra sukurtas mechanizmas, kuris net atskiros draudi
mo kompanijos bankroto atveju užtikrina gyventojų sveikatos apsaugos finansavimą).
Vertybinių principų aspektu tarp Bismarko ir Beveridžo sistemų esminių skirtumų
nėra. Hipotezė, kad šios sistemos yra labai skirtingos, nepasitvirtina.

Sveikatos priežiūros išteklių apimtys
Sveikatos išteklius palyginsime pagal gydytojų, ligoninių lovų, sveikatos išlaidų
dalies bendrajame vidaus produkte (BVP) apimtis.

-Vokietija

-Jungtinė Karalystė

12.4.-1 pav. Gydytojų skaičius, tenkantis 100 000gyventojų.
Šaltinis: PSO duomenų bazė „Health for Ali".
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12.4-1 pav. rodo, kad XX a. pab. susiformavę gydytojų poreikio skirtumai ES šalyse

išlieka, o gydytojų skaičiaus dinamika abejose šalyse yra beveik tokia pati bei atitin
ka ES dinamiką. Artimi pokyčių tempai reiškia, kad išlieka ankstesniuoju laikotarpiu
atsiradę skirtumai tarp valstybių. Daugumoje ES valstybių gydytojų (kaip, beje, ir kito
medicinos personalo) daugėja dėl didėjančių senėjančios populiacijos poreikių (ypač
gydyti lėtines neinfekcines ligas) ir dėl didėjančio sveikatos paslaugų reikšmingumo
visoms gyventojų amžiaus grupėms.
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
^—Vokietija ^—Jungtinė Karalystė —ES
12.4-2 pav. Ligoninių lovų skaičius, tenkantis 100 000gyventojų.
Šaltinis: PSO duomenų bazė „Health for Ali"

Linear (Jungtinė Karalystė)
12.4-3 pav. Bendrojo vidaus produkto dalis, tenkanti sveikatos apsaugai (proc).
Šaltinis: PSO duomenų bazė „Health for Ali".
12.4-2 pav. rodo, kad XX a. pab. susiformavę gydytojų skaičiaus skirtumai ES ša
lyse išlieka, o ligoninių lovų skaičiaus dinamika abejose šalyse yra panaši bei atitinka
ES dinamiką. Artimi pokyčių tempai reiškia, kad išlieka ankstesniuoju laikotarpiu atsi-
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radę skirtumai tarp valstybių. Daugumoje ES valstybių ligoninių lovų skaičius mažėja
tiek dėl efektyvesnio gydymo ir dėl to trumpėjančio gydymo ligoninėje laiko, tiek dėl
saugesnės gyvenimo aplinkos bei mažėjančio sergamumo dėl vis mažiau rizikingos

gyventojų elgsenos, tiek dėl dalies sveikatos paslaugų perdavimo iš stacionarinio gy
dymo ambulatoriniam gydymui bei slaugai.
Mirtingumo rodiklių palyginimas su ES27 šalimis (2010 m.)
Kūdikių mirtinjuma^ 1000 flmiaių ayvų
jotakos ilrtemot Ilgo* 100000

SDfl, pilchlkoiirelieiio
nonnj ^lrtemot llfoi 1

SDR, vlrildnlmo f Irtemot ll|Of 10

SDR. piktybiniai navikai 100000 fyv.

SDR, kuėpavtmo lifte m oi Igos

R, iiorlnts priežastys 100000 yv.

riežirtyj 100000 fyv.

SDR. Infekc

—•—Vokietija, palyginimas su ES27

••Jungtinė Karalystė, palyginimas su ES27

12.4-4 pav. Mirtingumo pagal sveikatos sutrikimų grupes standartizuotų rodiklių
palyginimas. ES vidurkis prilygintas 1.
Šaltinis: PSO duomenų bazė „Health for AU".
12.4-3 pav. rodo, kad XX a. pab. ES šalyse susiformavę sveikatos finansavimo lygina
mojo svorio šalių ekonomikose skirtumai kinta. Per pastaruosius metus Vokietijos sveika
tos sektoriaus finansavimas augo santykinai lėtai ir daugmaž tolygiai. Jungtinės Karalystės
sveikatos apsaugai skiriama BVP dalis 1995-2010 m. laikotarpiu augo santykinai sparčiai.
Jungtinė Karalystė patyrė sveikatos finansavimo nuosmukį periodo pradžioje bei ryškų

nagrinėjamo rodiklio pakilimą periodo viduryje. Spartesnis nei Vokietijoje išlaidų sveika
tai augimo tempas lėmė, kad skirtumas tarp nagrinėjamų valstybių sumažėjo.
Išteklių aspektu, lyginant Bismarko ir Beveridžo sistemas, pastebimi dideli skirtumai,
išliekantys per nagrinėjamą 10-20 m. laikotarpį. Hipotezė, kad šios sistemos yra labai skir
tingos, bent jau iš dalies pasitvirtina. Kita vertus, apsirūpinimo gydytojais, ligoninių lovo

mis bei sveikatos išlaidų dalies nuo šalių BVP dinamika Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje
ir ES yra tos pačios krypties, tai rodo egzistuojant sistemų panašumo elementų.

Sveikatinimo proceso rezultatai
Turima socialinė statistika įgalina šalių sveikatos sistemas palyginti ne tik dekla
ruojamų ir nacionalinėje praktikoje įtvirtinamų vertybinių nuostatų bei naudojamų
išteklių, bet ir rezultatyvumo aspektais. Mažesnis gyventojų sergamumas bei mirtin-
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gumas, ilgesnė vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė (geresni rezultatai, angį. outcomes]
yra interpretuojami kaip efektyvesnio konkrečios sveikatos sistemos funkcionavimo
rezultatas. Tarptautiniams palyginimams sergamumo rodikliai naudojami retai dėl
nacionalinių sergamumo registravimo metodikų skirtumo ir dėl to, kad sergamumas
(medicinos darbuotojų užregistruoti sveikatos sutrikimai) priklauso nuo gydytojų
skaičiaus: šalyse arba regionuose, kuriose yra daugiau gydytojų, paprastai yra ir dau
giau apsilankymų pas gydytojus bei didesni sergamumo rodikliai.

Vitų išlaidų sveikatai procentas nuo BVP
© Sveftatoe ekonomikos centras (SBO
12.4.-5 pav. ES šalyse sveikatos priežiūrai skiriamų išlaidų palyginimas.
Šaltinis: „Eurostat" Sveikatos ekonomikos centras.
Išeičių/rezultatų aspektu, lyginant Bismarko ir Beveridžo sistemas, pastebimi
skirtumai, bet daugeliu atvejų šie skirtumai nėra esminiai. Hipotezė, kad šios sistemos
yra labai skirtingos, nepasitvirtina. Vakarų Europos sveikatos sistemų efektyvumas
XXI a. mažai priklauso nuo sveikatos modelio.

Apibendrinus Bismarko ir Beveridžo modelių palyginimą pagal vertybines nuos
tatas, naudojamų sveikatos priežiūros išteklių apimtį bei sveikatinimo proceso rezul
tatus/išeitis galima daryti išvadą - nežiūrint to, kad nagrinėti modeliai nėra tapatūs,
hipotezė apie esminį šių sistemų skirtingumą, tikėtina, nepasitvirtina. Prasminga yra

keisti hipotezę teigiant, jog egzistuoja XXI a. pr. realijas atspindintis europinis svei
katos modelis, turintis dvi (Bismarko ir Beveridžo) formas su daugybe nacionalinių
variacijų. Suprantama, kad ši hipotezė reikalauja papildomos detalios analizės, pade
dančios suvokti jos aiškinamąją ir prognostinę galias.
Siekiant įrodyti arba paneigti Europinio sveikatos modelio egzistavimą svarbu
tarpusavyje palyginti visas ES šalis.
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Žemiau pateikiamas paveikslas atspindi ES šalių narių sveikatos sistemas pagal
3 parametrus:

•visuomeninių išlaidų dalį nuo visų išlaidų sveikatai;
•sveikatos išlaidų dalį nuo BVP;
•vienam šalies gyventojui tenkančių sveikatos išlaidų dydį.
Pagal visuomeninių išlaidų dalį nuo visų išlaidų sveikatai ES valstybės yra labai
artimos. 12.4-5 pav. pateikiami duomenys apie 18 valstybių, iš kurių 16 visuomeninės
išlaidos sveikatai siekia nuo 70 proc. iki 85 proc. visų išlaidų. Valstybės dalyvavimas
Bulgarijos ir Latvijos sveikatos priežiūros sistemose yra santykinai mažesnis, bet ir
šiose šalyse visuomeninis finansavimas yra pagrindinė sveikatos finansavimo forma.
Sveikatos priežiūros paslaugos nesuteiktos dėl nepakankamo paslaugų
prieinamumo (%). Per brangu, per toli, ar ilgas laukimo laikas (2010 m.)

6
4

^4

t tf i^ 1 t f tt

. 2. S. S-

,1 f 1
s s,

J

e 1 >
o- a.

12.4-6 pav. Sveikatos paslaugų prieinamumo skalė ES valstybėse (proc).
Šaltinis: „Eurobarometer"

Pagal Sveikatos išlaidų dalį nuo BVP Europa tarsi suskyla į dvi dalis. Senosiose ES
valstybėse išlaidos sveikatai siekia apie 9-11 proc, o naujosiose - 5,5-7,5 proc. Šalių BVP.
Pagal išlaidų vienam gyventojui parametrą Europos valstybės yra labai skirtingos.
Rumunai sveikatai išleidžia beveik 10 kartų mažiau lėšų nei prancūzai. Šį skirtumą

iš esmės lemia skirtingas Europos šalių ekonomikų išsivystymo lygis; ir juo iš dalies
galima paaiškinti, kodėl ES sutartyse sveikatos sektoriaus reguliavimas priskiriamas
nacionalinei kompetencijai. Tikėtina, kad sveikatos sektoriaus reguliavimą priskyrus
ES kompetencijai, turtingosios valstybės turėtų subsidijuoti santykinai neturtingų ES

šalių narių gyventojų sveikatos produktų vartojimą.
Prieinamumo aspektą atspindi gyventojų, negavusių jiems, jų nuomone, būtinų
paslaugų, nuomonės tyrimai. Vienas iš periodiškai atliekamų ES šalių gyventojų vie-
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šosios nuomonės tyrimo „Eurobarometer" objektų yra sveikatos paslaugų prieinamu
mas. 2010 m. apklausos rezultatai rodo, kad ES šalių gyventojai dėl finansinių ar logis-

tinių priežasčių atsisako vidutiniškai apie 3 proc. sveikatos paslaugų. Latvijoje, kurioje
taikomos santykinai didelės priemokos už paslaugas, šis rodiklis siekia apie 15 proc.
Pateikti statistiniai duomenys rodo, kad visuotinės aprėpties, solidarumo ir gyvy

biškai būtinų paslaugų prieinamumo nepriklausomai nuo gyventojų socialinės padė
ties principai (europinio sveikatos modelio vertybinė šerdis] yra priimtini daugumai
Europos valstybių. Kita vertus, šie principai įprastai realizuojami nacionalinės valsty
bės lygmeniu.
Tam tikri solidarumo tarp ES šalių sveikatos sistemų elementai jau formuojasi:

•ES struktūriniai fondai yra naudojami vystyti santykinai mažiau išsivysčiusių
šalių sveikatos sistemas (pvz., 2008-2012 m. apie 3 proc. Lietuvos sveikatos
sistemos finansavimo sudarė ES struktūrinių fondų lėšos).

•Visoje ES teritorijoje visiems ES piliečiams yra garantuojama būtinoji medici
nos pagalba.

Mirtingumo rodiklių palyginimas su ES 27 šalimis (2010 m.)
KūoiMu mirtingumai 1000 glmualu gyvu.
SDR, pilchlkofirelglofutrtklmalbt ^^^ J

^^-^^^ SDR,kraujotakosibtemofHgof 100000

narvu ilitemoi lipu 1000

SOR, vfriklnimo liitemoi ligor 10OO0O

SOR, kvapavtmo flttemoi Igoi 11

SDR. piktybiniai navikai 100000 gyv.

R. Karinai prteiastyi lOOOHl gyv.

SDfi.infakdnafHgDt IOOOOObVv.SDRvitosmirtie*prieiartvf 10000<itvv.
•—Lietuva, palyginimas su ES27 ^^ES12, palyginimas su ES27
——NVS, palyginimas su ES27ES27 vidurkis
12.4-7 pav. Standartizuoto mirtingumo pagal sveikatos sutrikimų grupes palyginimas. ES
vidurkis yra prilygintas 1.
Šaltinis: PSO duomenų bazė „Health for Ali".

Mažai tikėtina, kad vidutinės trukmės laikotarpiu ES sveikatos sistemų inte
gracijos pokyčiai taps tokie reikšmingi, jog bus galima kalbėti ne tik apie europinį,
bet ir apie vieningą „Europos sveikatos modelį". Kita vertus, jei vyks konvergencija
tarp ES valstybių ekonomikų, yra tikėtina, kad po 10-15 m. ES valstybių nacionalinės

sveikatos sistemos taps labiau panašios, nei yra dabar. Sistemų integralumui įtaką
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daro ir medicinos technologijų, kurių efektyvumas pagrįstas moksliniais įrodymais,
sklaida.

Žemiau pateikiamas Lietuvos santykinius rodiklius išteklių ir išeičių aspektu pa
lyginantis 12.4-7 pav., kuriame iliustruojamas gana didelis Lietuvos atsilikimas nuo ES

šalių vidurkio. Lietuvos mirtingumo dėl visų mirčių priežasčių standartizuoti rodikliai
už ES 27 šalių vidutinius rodiklius didesni du kartus, o mirtingumo dėl kraujotakos
sistemos ligų ir išorinių mirties priežasčių - net 3 kartus.
Pasitikėjimas sveikatos apsauga (1998-2012 m.)

Neapsisprendė (%)2 m. slenkantis viduiltis (Pasiliki)
12.5-1 pav. Pasitikėjimas Lietuvos sveikatos apsaugos sistema.
Šaltinis: „Lietuvos rytas" ir „ Viimorus" atliekamos apklausos.
Europos šalių praktikos analizė rodo, kad XXI a. pr. vyraujanti sveikatos rinkų
valdymo forma yra sistema, grindžiama visuomeniniu finansavimu (biudžetiniu
arba socialinio draudimo forma] ir papildoma tiesioginiais sandoriais tarp vartotojų
ir gamintojų bei savanoriškuoju draudimu. Pateikta analizė rodo, kad tokia sistema
yra tvari. Visuomeninio finansavimo sistemos atsisakymas, tikėtina, prieštarautų
daugumos sveikatos rinkos dalyvių interesams (šie prieštaravimai aptarti nagrinė

jant pakaitinio draudimo įvedimo galimybes) ir yra mažai tikėtinas vidutinės truk
mės laikotarpiu.
Kita vertus, ES šalyse egzistuojančios sveikatos sistemos dažnai kritikuojamos.
Gyventojų nuostatų analizė yra reikšminga tam, kad suvoktume gyventojų požiūrį, be

to, tai vienas iš šaltinių, leidžiančių prognozuoti nagrinėjamų santykių kitimą. Toliau
trumpai aptarsime Lietuvos gyventojų požiūrį į šalyje veikiančią sveikatos priežiūros
sistemą bei viešuose debatuose išsakomus šios sistemos reformavimo metodus.

12.5. Lietuvos gyventojų vertybinių nuostatų kiekybinis vertinimas
Jau 15 metų dienraštis „Lietuvos rytas" ir viešosios nuomonės tyrimus atlie
kanti bendrovė „Viimorus" nagrinėja gyventojų pasitikėjimo šalies visuomeniniais
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PSunku paaafcyB

ir komerciniais institutais dinamiką. Žemiau pateikiami pasitikėjimo sveikatos ap
sauga rodikliai, atspindintys gyventojų nuomonės dinamiką - egzistuojančia siste

ma pasitiki (mėlyna kreivė), nepasitiki (raudona kreivė), yra neapsisprendę (žalia
kreivė).

Lietuvos sveikatos apsauga galima pasitikėti

Lietuvos medikais ir jų kvalifikacija galima
pasitikėti

27,6%

19,9%

51,8
,0%
• Pritariu• Labiau pritariu n* Mpiitai
D Labiau naptlurlu nat pritariu • N^^ritariu

u pritariu nal napiltarlu

12.5-2 pav. Pasitikėjimas Lietuvos sveikatos apsaugos sistema, 2011 m.
Šaltinis: tyrimas „Sveikatos sistemos reformų analizės atlikimas", 2011, SAM.

12.5-1 pav. duomenys rodo, kad pasitikėjimas sveikatos apsauga nuolat svyruoja,

o 15 m. laikotarpiui būdinga:
•šalies sveikatos sistema nepasitiki apie 25 proc. šalies gyventojų ir šis paramet
ras yra santykinai pastovus;

•pasitikinčiųjų sveikatos apsauga skaičius turi mažėjimo tendenciją: nuo maž
daug 50 proc. 1998-2001 m. iki maždaug 40 proc. 2006-2012 m.;
•neapsisprendusiųjų didėja nuo 30 proc. iki 35 proc.

Pasitikinčiųjų skaičius nagrinėjamu laikotarpiu beveik nuolat viršija nepasitikin
čiųjų skaičių, tai, tikėtina, rodo gyventojų pritarimą egzistuojančiam modeliui ar bent
jau skepticizmą radikalių reformų atžvilgiu.
2011 m. atliekant tyrimą „Sveikatos sistemos reformų analizės atlikimas^27 buvo
siekiama tiksliau išsiaiškinti neapsisprendusiųjų gyventojų nuostatas. Reprezentatyvios
apklausos metu gyventojai šia tema buvo prašomi atsakyti į du klausimus: „Ar Lietuvos
sveikatos apsauga galima pasitikėti?" ir „Ar Lietuvos medikais ir jų kvalifikacija galima

pasitikėti?", siūlant šiuos atsakymų variantus:
•pritariu,
•labiau pritariu nei nepritariu,

"Sveikatos sistemos reformų ai
go.php/lil/Sveikatos_sistemos_i
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:s atlikimas. 2011, SAM [žiūrėta 2013 m. balandžio 8 d.]. Prieiga per intemetą: http://www.sam.lt/
nu_analizej>laci/il86.

sunku pasakyti,
labiau nepritariu nei pritariu,
nepritariu.
Pasitikėjimas sveikatos ir socialine apsauga {1998-2012 m.)

Sveikatos apsauga
"2 m. slenkantis vidurius (Sveikatos apsauga)

-

SODRA
2 m. slenkantis vidurkis (SoDra)

12.5-3 pav. Pasitikėjimo sveikatos apsauga ir SoDra palyginimas.
Šaltinis: „Lietuvos rytas" ir„ Viimorus" atliekamos apklausos.
12.5-2 pav. pateikti struktūruoti atsakymai rodo, kad:
•beveik be išlygų palankiai Lietuvos sveikatos sistemą vertina apie 12 proc,
nepalankiai - apie 9 proc. šalies gyventojų. Vienareikšmiai pozityviai medikų
darbą vertina beveik 17 proc, o negatyviai - 4 proc. apklaustųjų;
•dauguma šalies gyventojų mato ir teigiamas, ir neigiamas Lietuvos sveikatos
apsaugos puses, bet palankiai šį institutą vertinančiųjų yra daugiau. 43 proc.
apklaustųjų teiginiui: „Lietuvos sveikatos apsauga galima pasitikėti" labiau pri
taria nei nepritaria. Beveik 52 proc. apklaustųjų labiau pritaria nei nepritaria

teiginiui: „Lietuvos medikais ir jų kvalifikacija galima pasitikėti";
•apie 7 proc. respondentų šiais klausimais nuomonės neturėjo.
„Lietuvos ryto"/"Vilmorus" apklausų ir tyrimo „Sveikatos sistemos reformų ana
lizės atlikimas" [sociologinę apklausą šio projekto ribose atliko „Viimorus") rezultatų
palyginimas rodo:
•visai ar iš dalies pasitikinčių sveikatos apsauga Lietuvos gyventojų yra daugiau

nei ja visai ar iš dalies nepasitikinčių;
•abiejų tyrimų rezultatai vieni kitiems neprieštarauja;

•skirtingas klausimų ir galimų atsakymų formulavimas praturtina sociologinių
tyrimų arsenalą bei išplečia generuojamos informacijos apimtį.
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„Lietuvos ryto"/"Vilmorus" atliekamų tyrimų metu vertinamas gyventojų pasiti

kėjimas dauguma pagrindinių šalies institucijų. Žemiau pateikiamas gyventojų pasi
tikėjimo sveikatos apsauga dinamikos palyginimas su pasitikėjimo SoDra ir bankais
dinamika.
Pasitikėjimas sveikatos apsauga ir bankais (1998-2013 m.)

Sveikatos apsauga
2 m. slenkantis vidurius (Sveikatos apsauga)

Bankais
^^^—2 m. s^enkantis vidurius (Bankai)

12.5-4 pav. Pasitikėjimo sveikatos apsauga ir komerciniais bankais palyginimas.
Šaltinis: „Lietuvos rytas" ir„Vilmorus"atliekamos apklausos.

Pateikti duomenys rodo, kad vidutiniu 15 m. laikotarpiu gyventojai tiek pat pasi
tiki ir šalies finansine (bankais, SoDra), ir socialine infrastruktūra (sveikatos apsauga,

SoDra], tai, tikėtina, rodo santykinai aukštą gyventojų pasitikėjimą besiformuojančia
(gal įau laikas teigti- susiformavusia) socialinės rinkos ekonomika, kurioje dalyje
ūkio sektorių vyrauja privatus, o dalyje - visuomeninis pradas. Trumpuoju 2-6 mėn.

laikotarpiu gyventojų pasitikėjimas sveikatos apsauga yra žymiai stabilesnis nei pasi
tikėjimas finansinėmis institucijomis.
Pasitikėjimo tyrimai atspindi gyventojų nuostatas egzistuojančios sistemos at
žvilgiu. Egzistuojančių valdymo modelių tvarumo vertinimams reikšminga ir gyven
tojų nuomonė apie galimus pokyčius. Žemiau pateikiami gyventojų apklausos, kuria

siekta įvertinti jų požiūrį į priemokų už sveikatos priežiūros paslaugas įvedimo gali
mybę, deklaruotą 2008-2012 m. LR Vyriausybės programoje, rezultatai.
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Kąjūs galvojate apie svarstomos galimybės įvesti papildomas
priemokas už valstybinėse gydymo įstaigose teikiamas paslaugas?
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pri^mokas ui vis**
gydymo paslaudM
12.5-5 pav. 2010 m. gyventojų išreikštas požiūris į papildomas priemokas už sveikatos
priežiūros paslaugas.
Šaltinis: Tyrimas ^Papildomo savanoriškojo sveikatos draudimo analizė " (2010, SAM).

Papildomų priemokų už gydymo paslaugas įvedimas reikštų socialinio sveikatos
draudimo teikiamų garantijų siaurinimą, didintų tiesioginių gyventojų mokėjimų už
paslaugas bei savanoriškojo papildomo sveikatos draudimo reikšmę sveikatos siste
moje. Radikaliai sveikatos finansavimo reformai pritaria tik 5 proc. gyventojų, apie
35 proc. pasisako už ribotus pokyčius, o 60 proc. gyventojų šią reformą kategoriškai

atmeta. Siekiančiųjų radikalių reformų yra beveik tiek pat, kiek be išlygų nepasitikin
čiųjų sveikatos apsauga - 5-10 proc. gyventojų. Reikėtų papildomų tyrimų, norint iš

siaiškinti, ar radikalių pokyčių šalininkai atspindi nepasitikinčiųjų sveikatos apsaugos
sistema nuostatas. Kita vertus, pateikti duomenys rodo, kad dauguma šalies gyventojų
abejoja ne tik radikalių, bet ir „kosmetinių" pokyčių naudingumu.

Gyventojai, akivaizdžiai skeptiškai vertindami papildomų priemokų įvedimą, pa
pildomo sveikatos draudimo įvedimą vertina kiek palankiau. Atliekant tyrimą „Papil
domo savanoriškojo sveikatos draudimo analizė" buvo siekta išsiaiškinti gyventojų

požiūrį į solidarumu grindžiamą socialinio sveikatos draudimo sistemą bei galimą šio
draudimo modelio modifikavimą bei tas sąlygas, kurios, gyventojų nuomone, užtikrin

tų papildomo draudimo plėtrą.
Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa buvo atlikta 2010 m. birželio 4-13 d.
(atliko „Vilmorus"). Kokybinės medikų ir draudikų apklausos buvo atliktos 2010 m.
birželio mėn.

Kokybinių apklausų metu į anketų klausimus atsakė:
•176 medikai (gydytojai, slaugytojai^ iš privačių ir iš viešųjų įstaigų;
•36 sveikatos priežiūros įstaigų vadovai;
•7 draudimo bendrovės.

Atsakymų į klausimą: „Kokio lygio solidarumas yra jums priimtinas?" sąvadas pa
rodytas paveiksle.
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12.5-6 pav. Gyventojų nuostatos dėl solidarumo sveikatos sistemoje.
šaltinis: Tyrimas „Papildomo savanoriškojo sveikatos draudimo analizė" (2010, SAM).

Dauguma gyventojų (67 proc.) galvoja, kad „Visi šalies nuolatiniai gyventojai turi
gauti to paties lygio paslaugas." 23 proc. apklaustųjų mano, kad mokesčių/sveikatos

draudimo įmokų nemokėjimas gali būti pagrindas apriboti teikiamas paslaugas. Už
privilegijas mokantiems daugiau įmokų pasisakė 4 proc. apklaustųjų.
Šiuo klausimu gyventojų ir medikų nuomonės kardinaliai skiriasi: 31,4 proc. me

dikų galvoja, kad „Visi šalies nuolatiniai gyventojai turi gauti to paties lygio paslaugas";
50,9 proc. apklaustų medikų mano, kad mokesčių/sveikatos draudimo įmokų nemo
kėjimas gali būti pagrindas apriboti teikiamas paslaugas; už privilegijas mokantiems
daugiau įmokų pasisakė 14,3 proc. apklaustų medikų.

Tikėtina, kad nuomonių skirtumai atspindi tiek didesnį medikų informuotumą,
tiek iš dalies priešingus paslaugų teikėjų ir vartotojų interesus. Interesų neatitikimas

ypač ryškiai matyti iš atsakymų į klausimą apie sveikatos draudimo įmokų vengimą.
Sumažėjus įmokai (kainai, už kurią perkamos paslaugos) vartotojai išlošia. Sumažėjus
kainai, už kurią parduodamos jų paslaugos, medikai pralošia.

Gyventojų požiūris į sveikatos apsaugą nesutampa su medikų požiūriu, bet, jei
solidarumą suvoksime kaip teisę visiems gauti būtinas paslaugas bei prievolę mokėti
nustatytas įmokas (sveikieji moka už ligonius), kiekybiniai nuomonių skirtumai taps
labai maži. Už solidarumą kaip teisių ir pareigų vienybę pasisako 90 proc. apklaustų
gyventojų ir 82 proc. medikų.
Gyventojų ir medikų atsakymai į klausimą: „Ar esate apsidraudęs papildomu svei
katos draudimu?" leidžia patikslinti solidarumo sąvokos suvokimo apibrėžtumą.
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Ar esate apdraustasMa apsidraudęs/-usi papildomu (savanoriškuoju)
sveikatos draudimu? (Vienas iš atsakymų, proc.)

12.5-7 pav. Gyventojų nuostatos dėl papildomo savanoriškojo sveikatos draudimo.
Šaltinis: Tyrimas „Papildomo savanoriškojo sveikatos draudimo analizė" (2010, SAM).

Ar esate apdraustasMa apsidraudęs/-usi papildomu (savanoriškuoju)
sveikatos draudimu? (Vienas iš atsakymų, proc.)

30%
20%

iki 29 m.30-39 m.40-49 m.50-59 m.
— Taip

71 ir daugiau m.

Ne, bet norėčiau būti apdraustas/apsidrausl

12.5-8 pav. Gyventojų nuostatos dėl papildomo savanoriškojo sveikatos draudimo, pagal
amžiaus grupes.
Šaltinis: Tyrimas „Papildomo savanoriškojo sveikatos draudimo analizė" (2010, SAM).
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Ar esate apdraustas/apsidraudęs papildomu (savanoriškuoju)
sveikatos draudimu? (Vienas iš atsakymų, proc.)
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12.5-9 pav. Gyventojų nuostatos dėl papildomo savanoriškojo sveikatos draudimo, pagal
pajamas vienam asmeniui per mėn.
Šaltinis: Tyrimas „Papildomo savanoriškojo sveikatos draudimo analizė" (2010, SAM).

Kokiąmetinę draudimo įmoką Jūs sutiktumėte mokėti už papildomo
sveikatos draudimo teikiamas paslaugas? (vienas iš atsakymų)

Nesutikčiau
mokėti jokios
įmokos

1-200litų

201-500litų

501-1000 litų 1001-2000 litų 2001-3000litų

12.5-10 pav. Gyventojų nuostatos dėl papildomo savanoriškojo sveikatos draudimo įmokų.
Šaltinis: Tyrimas „Papildomo savanoriškojo sveikatos draudimo analizė" (2010, SAM).
57 proc. respondentų atsakė, kad yra neapsidraudę ir neplanuoja draustis papil
domu draudimu. 25 proc. apklaustų gyventojų ir 51 proc. medikų į šiuo metu veikiantį
socialinio draudimo modelio modifikavimą, įvedant papildomą savanoriškąjį sveika
tos draudimą, žiūri palankiai.
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Papildomu savanoriškuoju sveikatos draudimu (PSSD) labiausiai domisi jaunesni
(iki 29 m.), santykinai daug uždirbantys asmenys. Vyresnio amžiaus gyventojus PSSD
domina mažiau.

Koreliacija tarp pajamų dydžio ir noro draustis PSSD nėra stipri, todėl galima teig
ti, pajamų dydis beveik neturi įtakos norui naudotis PSSD paslaugomis.
Siekiant įvertinti potencialių papildomo sveikatos draudimo paslaugų vartotojų
paklausos kiekybinę išraišką, respondentų buvo klausiama apie papildomo sveikatos
draudimo metines įmokas. Atsakymų sąvadas yra pateiktas žemiau.

2012 m. finansinių paslaugų rinkoje parduodamų papildomo savanoriškojo svei
katos draudimo polisų metinė kaina siekia apie 2000 Lt. Tai, kad tik 3 proc. apklaus

tųjų sutiktų mokėti per 500 Lt metinę įmoką (riba, žemiau kurios nė viena draudimo
kompanija piginti polisų bent jau 2010 m. nenumatė), rodo skeptišką gyventojų po
žiūrį į papildomo savanoriškojo sveikatos draudimo reformą.
Lietuvos Respublikos vyriausybės nuo 1996 m. į savo programas įrašo įsiparei
gojimą plėsti papildomo savanoriškojo sveikatos draudimo sistemas. Sociologinės ap

klausos rodo, kad šie pažadai gana korektiškai atspindi medikų požiūrį, bet menkai
atitinka gyventojų lūkesčius. Toliau nagrinėsime, ar pastarąjį dešimtmetį reformas

deklaruojančių vyriausybių, ar skeptiškai PSSD plėtrą vertinančių gyventojų nuosta
tos labiau atitinka racionalios ekonominės elgsenos (maksimizuojančios ir vartotojų,
ir paslaugų teikėjų naudingumą) reikalavimus.

12.6. Papildomo savanoriškojo sveikatos draudimo
ekonominiai pagrindai ir jo plėtros Lietuvoje prielaidos
Draudimo produktų paklausa yra pagrjsta vartotojo naudingumo maksimizavimu,

kuris reiškia, kad apsidraudusiajam išmokos naudingumas - TU ^totai utillity] turi būti
didesnis ar bent ne mažesnis už draudimo kompanijai sumokėtos įmokos naudingumą.
Ekonomikos teorija nagrinėja šio maksimizavimo veiksnius. Pradėkime nuo atve
jo, kai veikia ribinio naudingumo mažėjimo dėsnis, draudimo kompanijos paslaugos
nieko nekainuoja (draudimo administravimo kaštai yra lygūs 0). o palūkanos (pinigų
srautų diskontavimas) ignoruojamos. Analizuosime tris hipotetinius variantus.

o. Sumokėjus 100 Lt įmoką draudžiamasi nuo įvykio, kuris garantuotai įvyks (tiki
mybė -1) ir jo atveju bus išmokėta išmoka, lygi 100 Lt.
Šiuo atveju mokant įmoką prarandama 100 Lt arba 1 naudingumo vienetas, bet
tas pats 100 Lt arba 1 naudingumo vienetas grįžta išmokos forma. Naudingumas ne
pasikeičia ir individui nėra skirtumo, draustis, ar ne.
b. Sumokėjus 100 Lt įmoką draudžiamasi nuo įvykio, kuris garantuotai įvyks kas
dešimtam apdraustajam (tikimybė - 0,1) ir tokiu atveju bus išmokėta išmoka,

lygi 1000 Lt.
Mokant įmoką prarandama 100 Ltarba 1 naudingumo vienetas. Tam, kad be admi
nistravimo kaštų veikianti draudimo sistema gyvuotų, turėtų būti 10 besidraudžian-
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čiųjų. |ų sumokėta suma būtų lygi 1000 Lt arba 10 naudingumo vienetų. Dešimčiai
sujungusių savo rizikas (apsidraudusių) žmonių tektų viena 1000 Lt išmoka. Pinigai
sugrįžtų. Jei neveiktų ribinio naudingumo mažėjimo dėsnis, gautas naudingumas būtų

lygus 10 vienetų. Kai dėsnis veikia, draudimo išmokos naudingumas (TU) yra ribinių
naudingumų, kurie vis auga, suma. Taigi, jei atgaudami pirmuosius 500 Lt gaunam po
1 naudingumo vienetą už šimtą litų, o atgaudami antruosius 500 Lt gaunam po 2 nau
dingumo vienetus už šimtą litų, bendrasis naudingumas yra TU=5xl+5x2=15 nau
dingumo vienetų. Šiuo atveju apsidraudus naudingumas išaugtų nuo 10 sumokėtų iki
15 gautų vienetų. Draustis apsimokėtų. Kuo įmoka yra mažesnė už išmoką (kuo retes

ni draudiminiai įvykiai), tuo labiau apsimoka draustis.
c. Sumokėjus 1000 Lt įmoką draudžiamasi nuo įvykio, kuris garantuotai įvyks
10 kartų ir bus išmokėtos 10 išmokų po 100 it
Šiuo atveju mokant įmoką prarandama 1000 Lt arba 15 naudingumo vienetų. Per
išmokas atgaunama 1000 Lt, bet tik 10 naudingumo vienetų. Draustis neapsimoka.

Kuo išmoka yra mažesnė už įmoką (kuo dažnesni draudiminiai įvykiai), tuo labiau
neapsimoka draustis.
Įvertinus tai, kad draudimo administravimo kaštai yra teigiami, vartotojo naudin
gumą gali maksimizuoti tik b variantas (mažos draudimo įmokos ir retos, bet didelės
draudimo išmokos). Lietuvos papildomo savanoriškojo sveikatos draudimo patirtis
rodo, kad metinės draudimo įmokos siekia apie 2000 Lt, o vidutinės išmokos - apie

200 Lt. Šalyje parduodami c variantą atitinkantys draudimo produktai. Šie produktai
turi prasmę vartotojui tik tuo atveju, jei administravimo kaštai yra neigiami. Administ
ravimo kaštai gali tapti neigiami tik esant produktų subsidijavimui. Lietuvoje sveika

tos draudimo produktų subsidijavimas egzistuoja (papildomo savanoriškojo sveika
tos draudimo įmokos neapmokestinamos pajamų, socialinio ir sveikatos draudimo
įmokomis). Faktas, kad net esant subsidijoms, papildomo savanoriškojo sveikatos

draudimo produktus yra įsigiję tik apie 20 000 šalies gyventojų, rodo ribotas PSSD
plėtros galimybes ir tai, kad skeptiškai PSSD plėtrą vertinančių gyventojų nuostatos
racionalios ekonominės elgsenos reikalavimus atitinka tiksliau nei reformas dekla
ruojančių pastarojo dešimtmečio vyriausybių nuostatos.
Pateikta analizė rodo, kad visuomeninio sveikatos finansavimo sistemos reikš

mingas modifikavimas papildomo savanoriškojo sveikatos draudimo plėtros pagrindu
yra vidutinės trukmės laikotarpiu mažai tikėtinas tiek dėl susiformavusių gyventojų
vertybinių nuostatų, tiek dėl to, kad Lietuvos rinkoje parduodami PSSD produktai ne
užtikrina daugumos gyventojų ekonominių interesų.
Žinant, kad Lietuvoje vidutinės trukmės laikotarpiu mažai tikėtina tiek pakai
tinio komercinio sveikatos draudimo, tiek papildomo komercinio sveikatos drau
dimo masinė plėtra, darytina išvada - labiausiai tikėtinas dominuojantis Lietuvos
sveikatos valdymo plėtros 2013-2020 m. scenarijus parodys evoliucinius pokyčius
socialinio sveikatos draudimo sistemos ribose, komercinio draudimo bei tiesio

giniais sandoriais grindžiamoms rinkoms atliekant pagalbinius vaidmenis. Šios
išvados pagrįstumą stiprina tai, kad visose ES šalyse XX a. susiformavusios Bis-
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marko ar Beveridžo sistemos tebevyrauja ir XXI a. pr, kad nė vienoje ES valstybėje
pastaraisiais metais nevyksta bandymų atsisakyti vyraujančių sveikatos sistemų
organizavimo formų.

12.7. Pasiūlos ir paklausos balansavimas socialiniu
sveikatos draudimu grindžiamoje rinkoje
(statinis ir dinaminis modeliai)
Socialinio draudimo pagrindais grindžiamos rinkos vyravimas sveikatos produktų sek
toriuje reiškia, kad būtent socialinio draudimo sistema turi spręsti pagrindinius bet kurių
produktų rinkai amžinus klausimus (ką, kiek, kam ir kaip gaminti). Kompleksinė sveika
tos rinkos funkcionavimo analizė nėra šios knygos uždavinys. Apsiribosime tik trumpai
aptardami sveikatos produktų pasiūlos ir paklausos subalansavimą (duotuoju laiku), ir šių
parametrų kitimą (augant ekonomikai).
Sveikatos produktų pasiūlos ir paklausos pusiausvyros statinis modelis išsamiai apra
šytas kolektyvinėje monografijoje „Lietuvos sveikatos sektorius amžių sandūroje"28 285-

288 psl. Statinio modelio pagrindiniai aspektai yra šie:
•Sveikatos produktų pasiūla formuojasi panašiai kaip ir tiesioginių sandorių
pagrindu veikiančių rinkų pasiūla. Šį parametrą aprašančios kreivės specifiką
lemia ribotas sveikatos sektoriaus gamybos veiksnių mobilumas.
•Sveikatos produktų, kurie galutiniam vartotojui teikiami nemokamai, paklausa
formuojasi ir kaip visuminė moki paklausa, rodanti gyventojų, mokančių svei

katos draudimo įmokas bei suvokiančių tikimybinį sveikatos produktų poreikį
bei šių produktų naudingumą sau ir bendruomenei, interesus, ir kaip visuo
meninė paklausa, rodanti gyventojų, vartojančių sveikatos produktus bei suvo
kiančių faktą, jog už „nemokamą" produktą yra mokama sveikatos draudimo
įmokų forma, interesus. Visuminė moki paklausa ir visuomeninė paklausa apra
šomos skirtingomis kreivėmis.
•Esant vienai pasiūlos ir dviem paklausos kreivėms paprastai gaunami du pa
klausos ir pasiūlos kreivių susikirtimo „rinkos pusiausvyros" taškai. Santykinis
sveikatos produktų deficitas yra galima rinkos, veikiančios socialinio draudi
mo pagrindu, būsena.
•Socialinio draudimo valdymo institucijos savo rankose turi instrumentus, galinčius

koreguoti pasiūlą ir paklausą (stumtelėti atitinkamas kreives į kairę ar dešinę) ir
šiais instrumentais (pvz., sveikatos produktų vartojimo propaganda arba šio var

tojimo ribojimas dalinių priemokų ar paslaugų laukimo eilių pagrindu] naudojasi.
•Mažai tikėtina, kad būtų įmanoma pasiekti tvarų dviejų pusiausvyros taškų
sutapimą, bet nuolatos siekti optimizuoti vartotojų ir mokesčių mokėtojų in
teresų sąveiką būtina. Šie siekiai lemia, kiek konkrečiu laiko momentu skiriasi

vartotojų ir medikų norai nuo realių finansiniais ištekliais pagrįstų galimybių
juos patenkinti.

29Čemiauskas. G.; [ei ai.). Lietuvos sveikatos sektorius amžių sandūroje : [kolektyvinė monografija] / Lietuvos sveikatos mokslų uni
versitetas, Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Sveikatos ekonomikos centras. 2010. 408 p : iliustr.. lent. ISBN 9789955562757.
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BVP gyventoju (PPP Dolero)
• LietuvaLog. (Bendras)
12.7-1 pav. BVP dalis sveikatos sektoriui. Palyginimas su Europos regiono šalimis.
Šaltinis: Buivydas, R.; Černiauskas, G. Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos finansavimas ir sveikatinimo paslaugų
prieinamumas gyventojams, 2011: studija / parengta bendradarbiaujant su Nacionaline sveikatos taryba. Vilnius:
Valstybės žinios, 2011. 70 p.
Sveikatos produktų pasiūlos ir paklausos subalansavimo dinamikos modelis Lie
tuvos kontekste yra aprašytas fragmentiškai. Dinaminio modelio pagrindiniai aspek

tai yra šie:
•Sveikatos produktų pasiūla kinta technologinės pažangos pagrindu. Vystantis me
dicinos mokslui yra kuriami nauji metodai, galintys efektyviau užtikrinti sveikatos

sutrikimų prevenciją, jų diagnozavimą ir gydymą. Dėl naujų technologijų sklaidos
auga sveikatos priežiūros specialistų darbo našumas. Svarbus pasiūlos dinamikos
veiksnys yra šalies ekonomikos bendrasis augimas. Augant BVP visuomenė suku

ria prielaidas skirti sveikatos priežiūrai papildomų išteklių paslaugų, grindžiamų
tiek tradicinėmis, tiek inovatyviomis technologijomis, plėtrai. Atsižvelgiant į tai,

kad net šalys (pvz., JAV), sveikatai skiriančios kelis kartus daugiau išteklių, nei Lie
tuva, neturi pakankamai lėšų taikyti visų egzistuojančių sveikatai palankių techno

logijų, Lietuvos galimybės vidutiniuoju laikotarpiu plėsti pasiūlą augant BVP yra
labai didelės. ES šalių BVP apimties ir išlaidų sveikatos priežiūrai priklausomybė
rodo aptariamojo veiksnio aiškinamąjį ir prognostinį reikšmingumą.

•Didžiulę įtaka sveikatos produktų pasiūlai daro nacionalinės ir pasaulinės dar
bo rinkos dinamika. Kai šalyje rengiama daugiau medikų, pasiūlos kreivė turi
tendenciją slinktis į dešinę, o medikų pasiūlai mažėjant (pvz., dėl jų emigra
cijos) - į kairę. Lietuvai tapus ES nare, šalies sveikatos sistema priversta kon
kuruoti su labiau išsivysčiusiomis ir didesnes algas medikams mokančiomis

valstybėmis. Ši konkurencija daro įtaką pasiūlos kreivei - ji slenka į kairę.
•Sveikatos produktų paklausa kinta dėl demografinių veiksnių, kurių dalis (pvz.,

populiacijos senėjimas) didina paklausą, o dalis (pvz., gyventojų skaičiaus ma
žėjimas) - mažina.
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• Svarbiu paklausos kitimo veiksniu laikytinas gyventojų siekis naudotis nau
jausiomis, dažniausiai brangesnėmis, technologijomis grindžiamomis paslau

gomis. Šią paklausos dinamikos tendenciją skatina ir sveikatos produktų ga
mintojai.
Pastarųjų dešimtmečių statistiniai duomenys rodo, kad daugumos valstybių svei

katos sektorių pasiūlos ir paklausos dinamika lemia nagrinėjamos rinkos augimą (pu
siausvyros poslinkį į dešinę). Žemiau pateiktas integruotas pasiūlos ir paklausos po
veikio sveikatos produktų apimčiai ir tuo pačiu finansavimui vaizdas.

BVP augimas
Demografiniai pokyčiai
Sveikata, kaip prioritetas

12.7-1 pav. Sveikatos finansavimo augimo struktūra. Pagrindinių sveikatos apsaugos
išlaidų augimo veiksnių įtakos lyginamasis svoris 2000-2009 m.
Šaltinis: Černiauskas, G; [et ai.] . Lietuvos sveikatos sektorius amžių sandūroje: [kolektyvinė monografijoj /
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Mykolo Romerio universitetas. Vilnius: Sveikatos ekonomikos centras,
2010. 408 p.
Socialinio sveikatos draudimo sistema, pagrindinė XXI a. pr. sveikatos produktų
rinkos organizavimo forma, privalo užtikrinti šios rinkos optimizavimą tiek statiniu,
tiek dinaminiu aspektais. Sveikatos produktų pasiūlos ir paklausos subalansavimo

modelių plėtra yra būsimų tyrimų dalykas, sukursiantis prielaidas socialinio sveikatos
draudimo bei visos sveikatos sistemos efektyvumo augimui.

Apibendrinimas
Sveikatos apsauga visose ES šalyse pastaraisiais metais yra viena iš integralių
valstybės funkcijų, o sveikatos sektoriaus santykinė reikšmė auga. Vakarų Europos
šalių gyventojų sveikatos rodikliai beveik nesiskiria, tačiau yra sveikatos paslaugoms

skiriamų viešųjų finansų rodiklių skirtumų. Tai rodo, kad klasikinė sveikatos sistemų
tipologija (Bismarko versus Beveridžo) išaugo savo aiškinamąją vertę ir nebegali būti
naudojama kaip universalus sveikatos sistemos analizės įrankis. Sveikatos būklę šiuo
laikinėse visuomenėse lemia tokie veiksniai kaip šalies ekonominis išsivystymo lygis;
kertinės visuomenės nuostatos sveikatos apsaugos kaip socialinės apsaugos atžvilgiu,

gyvensenos stereotipai, ligų prevencijai bei gydymui skiriamų išteklių kiekis.
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Lietuvos sveikatos sistema priskirtina Vidurio ir Rytų Europos (naujųjų ES šalių)
tipui, kuriam būdingas aukštas solidarumo lygis, reikšminga, bet santykinai mažiau
nei Vakarų Europos šalyse profesionali, valstybės įtaka sveikatinimo procesui, viduti

niškai rizikinga sveikatai gyventojų elgsena, santykinai didelis ligų prevencijai bei gy
dymui skiriamų išteklių kiekis ir trumpesnė nei Vakarų Europos, bet ilgesnė nei NVS
šalių, gyventojų vidutinė gyvenimo trukmė.

Atlikta individų sveikatos paslaugų ir prekių poreikių formavimosi ^priklauso
mai nuo gyventojų amžiaus, sveikatos būklės, pajamų), šių poreikių modifikavimosi į
mokią paklausą bei sveikatos produktų paklausos ir pasiūlos balansavimo statinių ir
dinaminių aspektų analizė atskleidė veiksnius, dėl kurių socialinė sveikatos draudimo
sistema XX a. pab. tapo ir XXI a. pr. išlieka pagrindinis Lietuvos, kaip ir daugumos kitų

išsivysčiusių valstybių, sveikatos produktų rinkų valdymo modelis.
Nesant išvystyto socialinio sveikatos draudimo, komercinis draudimas sėkmingai

galėtų plisti santykinai sveikų ir vidutines pajamas gaunančių gyventojų segmente,
bet turi ribotas plėtros galimybes kituose segmentuose. Europoje nėra šalių, kuriose
tarp darbingo amžiaus gyventojų vyrautų komercinis sveikatos draudimas. Daugumo
je Europos valstybių vyrauja nuostata, kad dauguma arba visi gyventojai turi gauti

valstybės užtikrinamą gyvybiškai būtinų sveikatos paslaugų finansavimą.
Egzistuojančių sveikatos paslaugų teikimo modelių analizė rodo, kad rinkos me
chanizmas negali išspręsti sveikatos sektoriaus problemų, nes dėl monopolijos, in

formacijos asimetrijos ir socialinių apribojimų konkurencija sveikatos sektoriuje
yra netobula. Dalį nevaldomos medicinos rinkos sukurtų problemų sprendžia priva

taus draudimo modelis bei pastaraisiais dešimtmečiais jį gerokai apriboję socialinio
draudimo ir socialinių garantijų, laiduojamų valstybės ištekliais, modeliai. Nors ir šie
modeliai turi trūkumų, pakaitinis sveikatos draudimas yra naudingas tik draudimo
kompanijoms, o daugelis kitų interesų grupių perėjimui prie pakaitinio draudimo yra
abejingos arba prieštarauja. Europos šalių praktikos analizė rodo, kad XXI a. pr. vyrau
janti sveikatos rinkų valdymo forma yra sistema, grindžiama visuomeniniu finansa
vimu (biudžetiniu arba socialinio draudimo forma) ir papildoma tiesioginiais sando
riais tarp vartotojų ir gamintojų bei savanoriškuoju draudimu. Pateikta analizė rodo,
kad tokia sistema yra tvari. Visuomeninio finansavimo sistemos atsisakymas, tikėtina,
prieštarautų daugumos sveikatos rinkos dalyvių interesams ir yra mažai tikėtinas vi
dutinės trukmės laikotarpiu.

Lietuvoje vidutinės trukmės laikotarpiu mažai tikėtina tiek pakaitinio komercinio
sveikatos draudimo, tiek papildomo komercinio sveikatos draudimo masinė plėtra.

Labiausiai tikėtinas dominuojantis Lietuvos sveikatos valdymo plėtros 2013-2020 m.
scenarijus parodys evoliucinius pokyčius socialinio sveikatos draudimo sistemos ribo
se, komercinio draudimo bei tiesioginiais sandoriais grindžiamoms rinkoms atliekant
pagalbinius vaidmenis. Šios išvados pagrįstumą stiprina tai, kad visose ES šalyse XX a.
susiformavusios Bismarko ar Beveridžo sistemos vyrauja ir XXI a. pr., kad nė vienoje

ES valstybėje pastaraisiais metais nevyksta bandymų atsisakyti vyraujančių sveikatos
sistemų organizavimo formų.
Lietuvos Respublikos vyriausybės nuo 1996 m. į savo programas įrašo įsiparei-
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gojimą plėsti papildomo savanoriškojo sveikatos draudimo sistemas. Tačiau atlikta
analizė rodo, kad visuomeninio sveikatos finansavimo sistemos reikšmingas modi

fikavimas papildomo savanoriškojo sveikatos draudimo plėtros pagrindu vidutinės
trukmės laikotarpiu yra mažai tikėtinas tiek dėl susiformavusių gyventojų vertybinių
nuostatų, tiek dėl to, kad Lietuvos rinkoje parduodamos sveikatos paslaugos neužtik
rina daugumos gyventojų ekonominių interesų.

Lietuvoje sveikatos paslaugų pasiūlą ateityje didins bendras ekonomikos augi
mas, nes turtėjanti visuomenė sukuria prielaidas skirti sveikatos priežiūrai papildo

mų išteklių. Kita vertus, didelę jtaką pasiūlai darys atsivėrusi darbo rinka - labiau iš
sivysčiusios šalys didesnėmis algomis vilios medikus, o tai mažins paslaugų pasiūlos
galimybes Lietuvoje.
Sveikatos paslaugų paklausos rinkoje svarbūs taip pat du veiksniai. Gyventojų

senėjimas didins paklausą, o gyventojų skaičiaus mažėjimas ją mažins. Reikšmingu
paklausos kitimo veiksniu laikytinas ir gyventojų siekis naudotis naujausiomis, daž
niausiai brangesnėmis, technologijomis grindžiamomis paslaugomis. Šią paklausos
dinamikos tendenciją skatina ir sveikatos produktų gamintojai. Pastarųjų dešimtme
čių statistiniai duomenys rodo, kad daugumos valstybių sveikatos sektorių pasiūlos
ir paklausos dinamika lemia šio sektoriaus augimą. Numatoma, kad ši tendencija bus
būdinga ir Lietuvai.
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III dalies apibendrinimas
Lietuva, kaip ir dauguma šalių turi išvysčiusi keturias trumpalaikių socialinių ri
zikų draudimo šakas - ligos, motinystės, nelaimingų atsitikimų darbe ir nedarbo. Kaip
ir daugumoje šalių, ligos ir motinystės socialinio draudimo finansavimas ir įmokų nu
statymas yra organizuoti bendrai, bet išmokos yra atskirtos, remiantis skirtingu nega

lėjimo dirbti pagrindu.
Įvairiose šalyse j ligos ir motinystės programų aprėptį patenka skirtinga gyven
tojų dalis. Lietuvoje - tik algas gaunantys asmenys, panašiai kaip Lenkijos, Vokietijos,
Bulgarijos, Belgijos, Ispanijos, Austrijos ir Prancūzijos socialinio draudimo sistemose.
Kitur įtraukiamos ir kai kurios savarankiškai dirbančiųjų grupės.

Lietuvoje per praėjusį dešimtmetį daug kartų keitėsi ligos išmokos mokėjimo iš
socialinio draudimo lėšų pradžios laikas ir dydis. Šie pokyčiai buvo nepalankūs ap
draustiesiems. Išmokos pradžia atitolinta nuo pirmos iki trečios ligos dienos, o išmo
kos dydis pradiniu ligos laikotarpiu sumažintas nuo 80 proc. iki 40 proc. buvusios

prieš susirgimą algos. Apdraustieji į pastarąjį pakeitimą reagavo nesikreipdami šios
pašalpos trumpalaikių susirgimų atveju, bet neatsisako išmokų esant ilgalaikiams su
sirgimams.

Kitose šalyse dirbančiųjų naudojimasis ligos draudimu susijęs su ekonominiais
ciklais, besikreipiančiųjų išmokos skaičius sumažėja didelio nedarbo laikotarpiais.
Lietuvoje tokio aiškaus dėsningumo nepastebėta. Galima galvoti, kad daliai įmonių
susidūrus su ekonominiais sunkumais ir išleidžiant darbuotojus nemokamų atostogų,
pastarieji bando dažniau naudotis socialinio draudimo ligos išmokomis. Tikėtina, kad

apdraustųjų kreipimuisi dėl ligos pašalpos didesnę įtaką daro ne bendra makroeko
nominė konjunktūra, kuri lemia bedarbystės paplitimą, bet ir galimybė gauti bedarbio
pašalpą. Bedarbiai negali rinktis tarp bedarbio ir ligos pašalpos, tačiau kai Lietuvoje
bedarbių pašalpos gavimo sąlygos yra labai griežtos, ekonominius sunkumus pati
riančių įmonių darbuotojai, net ir vėluojant algoms ar esant darbdavio spaudimui eiti
neapmokamų atostogų greičiau siekia ligos išmokos, bet neatsisako darbo.

Ligos pašalpos mokėjimo pasiskirstymas tarp apdraustųjų labai netolygus - dau
giau kaip dešimt dienų vidutiniškai per metus pašalpą gauna maždaug tik vienas iš
dešimties apdraustųjų. Ligos draudimu apdrausti vidutinio darbingo amžiaus asme
nys bėgant metams pereina iš beveik grynų socialinio draudimo donorų į vartotojus.

Lyčių požiūriu, dažniau ligos išmoka naudojasi moterys nei vyrai. Mažiau uždirbantys
darbuotojai daug dažniau naudojasi ligos išmokomis. Tai atitinka kitų šalių patirtį, kad
ligos draudimas yra perskirstantis pajamas neturtingesniųjų naudai.
Ligos socialinio draudimo finansavimas per pusantro dešimtmečio liko gana sta
bilus. Tik 2009 m. sumažinus sergančiojo buvusios algos pakeitimo normą iki 40 proc,
įmokos sumažėjo apie du kartus.

Motinystės bei ligos įmokų ir išmokų santykio dinamika labai aiškiai rodo skirtin
gų kartų sąveiką socialinio draudimo sistemoje. Jaunesni apdraustieji savo įmokomis
finansuoja vyresnei kartai mokamas ligos išmokas, o pastarieji, savo ruožtu, finansuo
ja jaunesnei kartai mokamas motinystės išmokas.
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Šio ryšio tarp kartų finansinės išraiškos mastus svarbu akcentuoti, nes jie nėra
akivaizdūs. Dauguma 1-2 vaikus turinčių socialinio draudimo dalyvių naudą gauna tik
2-4 m., o įmokomis šį draudimą finansuoja per visą profesinę karjerą, t. y. apie 40 m.

Didžiąją to laikotarpio dalį įmokų mokėjimas nebepriimamas kaip draudimas, nes ne
bėra įvykio tikimybės, t. y. planuotas vaikų skaičius jau susilauktas ir įmokos mokė
jimas tampa mokesčiu valstybei, esant nulinei tikimybei, kad šio draudimo prireiks.

Todėl tikslinga mažinti motinystės draudimo išmokų dosnumą, vietoj to plečiant rei
kiamą socialinę paramą šeimoms.

Motinystės draudimo sąlygos Lietuvoje per du dešimtmečius kito dviem pagrindinė
mis kryptimis. Buvo griežtinamas draudimo stažo reikalavimas, tačiau tapo palankesnė
išmokos mokėjimo trukmė. Reikalavimas turėti tam tikrą draudimo stažą lemia, kad tik
apie du trečdalius gimdyvių Lietuvoje gauna motinystės pašalpą. Gaunančių išmokas gim

dyvių dalis sumažėjo ekonominių nuosmukių ir didelio nedarbo laikotarpiais, kai besilau
kiančioms moterims sunkiau tenkinti stažo reikalavimus. Lietuva yra viena iš nedaugelio
šalių, kuriose motinystės išmoka kompensuoja visą prarastą atlyginimą. Daugumoje šalių
apsiribojama 50-70 proc. Išmokos dydis vaiko priežiūros laikotarpiu, kurio trukmė kito
tarp 1 m. ir 3 m., buvo kelis kartus smarkiai didinamas ir išaugo nuo 15 proc. vidutinės
algos 1991 m. iki 60 proc. apdraustojo algos 1995 m. ir iki 100 proc. 2007 m. Motinystės/

tėvystės pašalpos keitimo istorija rodo, kad ji nuolat buvo didinama per 20 m. laikotarpį ir
tik po pastarosios ekonominės krizės 2010 m. ir 2011 m. šiek tiek sumažinta.
Vaiko priežiūros laikotarpiui teikiama ir motinystės/tėvystės pašalpa. Nuo 1995 m.

teisė į ją suteikta ir vaiko tėvui. Dešimtmetį nuo 1996 m. motinystės/tėvystės pašalpų
gavėjų skaičius mažėjo dėl gimstamumo mažėjimo, tačiau nuo 2008 m. jų skaičius staiga
išaugo ne dėl gimstamumo augimo, bet labiau dėl teisių į pašalpą išplėtimo - jų mokėji
mo laikas ištęstas du kartus (iki vaikui sukaks ne vieneri, o dveji metai).
Motinystės draudimo pertvarkos, ypač 2007 m., labai padidino šios draudimo rū
šies kainą ir 2009 m. krizės metu buvo vienas iš svarbiausių viso socialinio draudimo
finansinio deficito susidarymo veiksnių.
Motinystės kartu su ligos įmokų bei išmokų santykio dinamika labai aiškiai rodo
skirtingų kartų sąveiką socialinio draudimo sistemoje. Įaunesni apdraustieji savo įmo
komis finansuoja vyresnei kartai mokamas ligos išmokas, o pastarieji, savo ruožtu,
finansuoja jaunesnei kartai mokamas motinystės išmokas.
Nelaimingų atsitikimų darbe draudimas yra viena iš seniausių socialinio drau

dimo šakų, kuri pakeitė darbdavių civilinę atsakomybę už asmenų sužalojimo darbe
pasekmes. Šiuolaikinėse visuomenėse šalia susižalojusių darbuotojų prarastų pajamų
kompensavimo, socialinis draudimas dažnai padengia sveikatos priežiūros, reabilita
cijos ir prevencijos išlaidas. Paprastai nelaimingų atsitikimų darbe draudimo schemos
yra dosnesnės už ligos, nedarbo ar pensijų draudimą.
Europos šalių nelaimingų atsitikimų darbe draudimo schemų instituciniai bruo

žai yra panašūs šiais aspektais: dažniausiai aprėpia visus dirbančius gyventojus, įmo
kos skiriasi priklausomai nuo rizikos laipsnio, paprastai įmokos siekia apie 1 proc.
dirbančiųjų algos, draudimo stažo reikalavimų gauti nelaimingų atsitikimų darbe iš
moką nėra arba jie yra minimalūs. Kai kuriose ES šalyse nėra specialių nelaimingų at-
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sitikimų ir profesinių ligų draudimo schemų, asmenys tais atvejais yra apdraudžiami
bendroje ligos ar netekto darbingumo pensijų sistemoje.
Lietuvoje nelaimingų atsitikimų darbe socialinis draudimas jvestas tik 2000 m., o
vėliau buvo plečiamas apdraudžiamųjų ratas, tikslinama ir apibrėžiama tai, kas laiko

ma draudžiamuoju įvykiu, įtvirtinama darbdavio finansinės atsakomybės diferenciacija
pagal darbo vietų rizikingumą. Per dešimtmetį didėjo išlaidos netekto darbingumo pe
riodinėms kompensacijoms, augo vidutinė vieno atvejo trukmė ir ligos dienų skaičius.

Dauguma nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų išmokų nėra didelės. Iš kitų, gana
kuklių socialinio draudimo išmokų, dydžiu išsiskiria tik vienkartinė draudimo išmoka ap
draustajam mirus. Iš vienos pusės, tai pateisinama ypatingomis nelaimingo atsitikimo pa
sekmėmis žuvusiojo šeimai. Kita vertus, tam pačiam apdraustajam žuvus ne darbo metu,
šeima negauna jokios kompensacijos, todėl šios išmokos išskirtinumo prasmė abejotina.

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo sistemos ana
lizė parodė, kad daugeliu atvejų šio draudimo išmokos dubliuoja arba papildo ligos bei
pensijų draudimo išmokas, o išmokų skaičiai bei jų dydis nėra reikšmingi visos socia
linio draudimo sistemos požiūriu. Todėl prasminga kelti klausimą dėl atskirų išmokų
dubliavimo panaikinimo ir nelaimingų atsitikimų išmokų integravimo atitinkamai į
platesnes ligos ir motinystės bei pensijų draudimo šakas. Taip socialinio draudimo
sistema būtų supaprastinta, sumažėtų jos administravimo išlaidos, o dirbantieji liktų
apdrausti nuo sužalojimo darbe ir profesinių ligų rizikų.
Nedarbo socialinis draudimas yra skirtas pajamų apsaugai, kai asmuo netenka
darbo ne savo noru. Jis taikomas visose išsivysčiusiose šalyse, tačiau jo instituciniai
bruožai yra labai įvairūs, o pačios sistemos yra analizuojamos, siekiant išsiaiškinti,
kokios struktūros ir apimties jos yra efektyviausios.
Nedarbo socialinis draudimas remiasi idėja apie draudimo rinkos nesėkmes. Pri
vatus nedarbo draudimas patirtų nesėkmę dėl informacijos problemų - vadinamosios
moralinės rizikos (apdraustųjų elgsenos pokyčių į labiau rizikingas, pvz., nesistengti

išsilaikyti darbe, o jį praradus vangiai ieškotis naujo darbo) bei nepalankaus pasirin
kimo problemų (didelę riziką prarasti darbą turintys darbuotojai gali būti draudžiami
tik už didelę kainą, bet ji draudimą daro nepatrauklų vidutinės ir mažos rizikos dir
bantiesiems). Todėl socialinis nedarbo draudimas yra geriausias sprendimas ir yra

laikomas viena iš pagrindinių valstybės socialinės politikos funkcijų.
Privalomas dalyvavimas valstybės inicijuojamoje nedarbo draudimo schemoje švelni
na nepalankaus pasirinkimo problemą - nepriklausomai nuo rizikos prarasti darbą visi yra
įtraukiami į tą pačią draudimo schemą. Tačiau išlieka moralinės rizikos problema. Ji sąly
goja, kad socialinis draudimas taip pat gali būti neefektyvus, neigiamai veikti apdraustųjų

elgesį (nesistengs išsaugoti darbą, o jį praradę neskubės ieškoti kito).
Pripažįstama, kad nedarbo draudimo išmokos mažina iniciatyvą ieškoti darbo,
padidina nedarbo apimtis, pagerina dirbančiųjų derybines pozicijas, skatina formalų
užimtumą, didina darbo jėgos mobilumą, sulėtina ekonominių krizių reguliaciją, gali
padidinti atskirų grupių dalyvavimą darbo rinkoje, sumažinti bedarbių šeimų nariams
darbo pasiūlą, švelnina vartojimą, tokiu būdu sumažina BVP nuostolius krizės metu,

lengvina įmonių restruktūrizaciją.
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Lietuvoje nedarbo draudimo teisinis reglamentavimas labai riboja bedarbių gali
mybes gauti išmokas, pastarosios mokamos trumpą laiką ir yra nedidelės. Todėl ir jų
finansavimo poreikis yra menkas. Pastaruoju laikotarpiu šiai draudimo šakai papras

tai pakanka socialinio draudimo Įmokos, kuri šiek tiek viršija 1 proc. apdraustųjų dar
bo užmokesčio. ES šalių vidutinės išlaidos nedarbui sudaro 5-6 proc. visų socialinio
draudimo išlaidų. Lietuvos nedarbo draudimo sistema pagal Europos šalių institucinius
bruožus panaši į Vengrijos ir Italijos, o pagal rezultatus, kurie apima nedarbo išlaidų lygį
nuo visų socialinių išlaidų, nedarbo išmoką vienam asmeniui ir bedarbių skurdo rizikos lygį

Lietuva yra panaši į Slovėniją ir Vengriją (ši grupė pasižymi aukštu skurdo lygiu, mažiausia
išlaidų dalimi ir maža nedarbo išmoka).

Nustatyta, kad nedarbo išmokos dydis Lietuvoje bedarbių skaičiui ar ilgalaikio nedar
bo paplitimui poveikio nedaro. Tačiau mažo darbo užmokesčio spąstai išlieka dėl mažos
minimalios algos šalyje. Nedarbo išmokos pakeitimo norma išlieka šiek tiek aukštesnė nei
trečdalis neto darbo užmokesčio, o jos prieinamumas labai žemas, t. y. iki 2006 m. nedarbo
išmoką gavo mažiau kaip penktadalis bedarbių, vėliau 2009 m. krizės metu ją gaunančiųjų
skaičius išaugo iki daugiau nei trečdalio, bet netrukus vėl krito. Lietuvoje bedarbio pašal
pos mokamos trumpa laiką, jos neapsaugo bedarbių nuo skurdo, todėl nedarbo draudimo
klientai pereina į socialinės paramos klientų grupę, šių dviejų socialinės apsaugos šakų
sąveika sukuria gana didelius nedarbo spąstus.

Lyginant Lietuvą su kitomis ES šalimis būtų galima teigti, jog motinystės ir tėvystės
išmokos vis dar išlieka dosnios, tuo tarpu nedarbo išmokos - skurdžios. Dėl kuklaus ne

darbo draudimo, nedarbo išmokų gavėjų pažeidžiamumas dėl skurdo yra daug didesnis
negu motinystės ir tėvystės išmokų gavėjų bei vidutiniškai visų gyventojų. Didelį nedar
bo išmokos gavėjų pažeidžiamumą dėl skurdo lemia tai, jog nedarbo išmokos pakeitimo
norma yra maža, ypač pajamų, kurios viršija vidutines. Mažą pakeitimo normą lemia ne

tik nedarbo išmokų dydžio apribojimai, bet ir mokėjimo trukmė.
Tyrimas parodė, jog nekeičiant dabartinės nedarbo išmokų struktūros nedarbo

bei motinystės ir tėvystės išmokų optimizavimo galimybės yra labai ribotos. Reikš
mingas nedarbo išmokų pakeitimo normos mažėjimas aukštesniuose pajamų deciliuose lemia didesnes pajamas turinčių gyventojų grupės žemą apsaugos nuo skurdo

lygį ir didelį pažeidžiamumą dėl skurdo.
Socialinio sveikatos draudimo sektoriaus analizė parodė, kad Lietuvos, kaip ir
kitų naujųjų ES narių, sveikatos sektoriui būdingas aukštas solidarumo lygis, reikš
minga valstybės įtaka sveikatinimo procesui, vidutiniškai rizikinga sveikatai gyvento
jų elgsena, santykinai dideli ligų gydymo ir prevencijos ištekliai, trumpesnė nei Vakarų
Europos, bet ilgesnė nei NVS šalių gyventojų vidutinė gyvenimo trukmė. Labiausiai ti
kėtinas dominuojantis Lietuvos sveikatos valdymo plėtros scenarijus parodys evoliu
cinius pokyčius socialinio sveikatos draudimo sistemos ribose, komercinio draudimo
bei tiesioginiais sandoriais grindžiamoms rinkoms atliekant pagalbinius vaidmenis.

Lietuvoje sveikatos paslaugų pasiūlą ateityje labiausiai didins ekonomikos augimas
(nes turtėjanti visuomenė sukuria prielaidas skirti sveikatos priežiūrai papildomų iš

teklių], o mažins medikų emigracija. Sveikatos paslaugų paklausa mažės dėl mažesnio
gyventojų skaičiaus, bet augs dėl jų senėjimo.
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IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

1.Sociologijos požiūriu socialinis draudimas yra atsakas į modernios visuomenės
socialines rizikas. Ekonominės teorijos požiūriu rinkose negalimas adekvatus
draudimas nuo socialinių rizikų dėl jų nepakankamo individualaus vertinimo,
dėl nepakankamos informacijos apie įvykių tikimybes, dėl moralinės rizikos ir
kt. Šiuolaikinė ekonominė teorija pagrindžia socialinio draudimo funkcionavimą
šalia privataus komercinio draudimo.
2.Svarbu plėsti visuomenės žinojimą, kad socialinis draudimas yra neatsitiktinai mo
dernių visuomenių pasirinktas instrumentas ir ne jo atmetimas, bet tobulinimas yra
perspektyvus kelias siekiant pagerinti gyventojų apsaugą nuo socialinių rizikų. Taip pat
svarbu skleisti informaciją apie Lietuvos socialinio draudimo sistemos panašumus ir
skirtumus, lyginant su kitų ES šalių socialinio draudimo sistemomis.
3.Ekonominiu požiūriu išsivysčiusiose Šalyse pasiektas beveik visuotinas gyvento
jų draudimas socialiniu draudimu. Tačiau nauji iššūkiai šioms šalims susiję su pa
didėjusios tarptautinės konkurencijos neigiama įtaka darbo rinkai (neformalaus
užimtumo plitimas), laikinų darbuotojų, migrantų skaičiaus didėjimu, visuome
nės senėjimu. Besivystančioms Šalims pagrindinis iššūkis yra platesnių gyventojų
sluoksnių įtraukimas.
4.Visuomenės senėjimas neturėtų būti traktuojamas kaip neigiamas reiškinys, nes ši ten
dencija yra būdinga didžiajai daliai aukšto pajamų lygio šalių, rodanti visuomenės gero
vės augimą. Pats procesas yra neišvengiamas, o neigiamas poveikis socialinio draudimo
biudžetui sprendžiamas vėlinant senatvės pensijos amžių ir į darbo rinką įtraukiant
ekonomiškai neaktyvius gyventojus. Lietuvoje svarbu tęsti savarankiškai dirbančių
asmenų įtraukimo į socialinio draudimo sistemą politiką, išplėsti jų dalyvavimą ne tik
pensijų, bet ir kitose socialinio draudimo šakose.
5.Nepaisant neigiamų demografinių tendencijų, Lietuvos gyventojų amžiaus struk
tūra po 1990 m. išliko pakankamai stabili (kalbama apie darbingo amžiaus gyven
tojų dalį bendroje populiacijoje). Pagyvenusių žmonių dalies augimo pasekmės
socialinio draudimo sistemai buvo neutralizuotos pensinio amžiaus vėlinimo dėka.
Ekonominiai svyravimai veikia socialinį draudimą, darbo užmokestį ir apdraustų
jų skaičių. Bruto realus darbo užmokestis ir minimali mėnesio alga per praėjusį
dvidešimtmetį iš esmės keitėsi atitinkamai BVP pokyčiams. Tačiau socialinio drau
dimo įmokoms svarbūs nominalaus darbo užmokesčio pokyčiai labai svyravo dėl
didelės infliacijos ūkio pakilimo ir mažos infliacijos - nuosmukio laikotarpiais. Vie
šoje erdvėje paplitusi nuomonė, kad socialinio draudimo išmokoms labai didelės
įtakos turi rinkimų ciklas. Nustatytas stiprus ryšys tarp LR Seimo rinkimų ir išmo-
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kų dydžių augimo yra statistiškai reikšmingas, tačiau silpnas. Daug didesnę įtaką
daro makroekonomikos ciklas. Tiesiog keli pastarieji LR Seimo rinkimai sutapo su
finansinėmis krizėmis ar ekonominiais pakilimais. Todėl socialinio draudimo išmo
kų pakeitimo normų šuolius rinkiminiu laikotarpiu tik nedidele dalimi būtų galima
priskirti tiesiogiai su rinkimais susijusiems politiniams veiksniams.
6.Besikartojant ekonominiams svyravimams svarbu formuoti socialinio draudimo
finansinį rezervą, kuris amortizuotų neigiamų išorinių veiksnių įtaką.
7.Socialinio draudimo sistema, būdama glaudžiai susijusi su jos dalyvių skaičiumi,
Lietuvoje pastaruosius du dešimtmečius veikė mažai kintančios darbo jėgos kon
tekste, tuo tarpu užimtumas ir nedarbas labai svyravo ekonominių krizių laiko
tarpiais, o tai stipriai veikė socialinio draudimo sistemos biudžetą. Užimtumo po
kyčiai ir savarankiškai dirbančiųjų įtraukimas į socialinį draudimą buvo svaresni
veiksniai už demografinius pokyčius. Būtent užimtumo lygis daro reikšmingą
įtaką apdraustųjų visomis socialinio draudimo rūšimis skaičiui (tik apie 10 proc.
apdraustųjų skaičiaus dispersijos lemia kiti veiksniai, galimai susiję su aprėpties
didinimu, darbo šešėlinėje ekonomikos dalyje paplitimo svyravimais arba ekono
minės veiklos sektoriuose, kur draudimas visomis socialinio draudimo rūšimis
nėra privalomas.
8.Darbingo amžiaus darbuotojų skaičiaus mažėjimo sąlygomis vienas svarbiausių
socialinio draudimo sistemos uždavinių yra išsaugoti apdraustųjų skaičių. Tai ga
lima pasiekti veikiant trimis pagrindinėmis kryptimis: mažinant šešėlinės eko
nomikos mastus, mažinant nedarbą ir į legalią darbo rinką įtraukiant šiuo metu
ekonomiškai neaktyvius gyventojus.
9.Finansines paskatas dirbti legaliai ir tuo pačiu prisidėti prie socialinio draudimo
finansavimo Lietuvoje galima padidinti keičiant socialinės paramos sistemą, kuri
būtų perorientuota nuo dabar grindžiamos beveik išimtinai pajamų vertinimu
prie poreikių vertinimo, t. y. remiant dirbančių asmenų šeimas kategorinėmis iš
mokomis ir mokesčių lengvatomis.
10.Siekiant padidinti dalyvavimo socialinio draudimo sistemoje patrauklumą, bū
tina peržiūrėti atskirų išmokų formules, kurios stipriau susietų aktyvių dalyvių
įmokas ir pasyvių dalyvių išmokas, pajamų vertikalaus perskirstymo elementus
perkeliant iš socialinio draudimo į valstybės biudžetą.
11.Socialinio draudimo įsipareigojimų (išmokų) pokyčiai turi daug didesnę įtaką
SoDros biudžeto balansui nei SoDros įmokų dinamika. SoDros įmokų ir išmokų
ryšys nėra pakankamai subalansuotas. Aiškių išmokų indeksavimo taisyklių ne
buvimas neleidžia patikimai nustatyti atskirų išmokų dydžių dinamikos veiksnių.
Vidutinių išmokų dydžių pokyčius galima tik iŠ dalies paaiškinti ekonominių, dar
bo rinkos ir politinių veiksnių poveikiu.
12.Atsisakant socialinio draudimo išmokų keitimo vienkartiniais politinių institucijų
sprendimais, svarbu diegti išmokų automatinio indeksavimo mechanizmus, kurie
būtų susieti su sistemos finansinio subalansavimo priemonėmis.
13.Šalies gyventojų informuotumo apie SoDros sistemą spragos, iŠ esmės nepalankus
požiūris \ perskirstymą, žiniasklaidos nerimą keliančios žinios apie SoDros biu
džeto deficitą ekonominio nuosmukio metais sąlygoja nepasitikėjimą ja. Gyvento
jų nusivylimas šalies politinėmis institucijomis ir nepakankamas SoDros sistemos
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išmanymas suponuoja gyventojų bejėgiškumą turėti kokios nors įtakos su socia
liniu draudimu susijusiems sprendimams. Pasitikėjimui SoDra svarbią įtaką daro
subjektyvūs veiksniai - visuomenės informavimo priemonių, suinteresuotų insti
tucijų ir pačios SoDros formuojamas įvaizdis, bendras pasitikėjimas valstybinėmis
institucijomis. Toks gyventojų požiūris nepalankus ir finansinei socialinio draudi
mo padėčiai, nes reikalingos didesnės administravimo pastangos kontroliuoti daly
vavimą bei įmokų mokėjimą.
Siekiant stiprinti gyventojų informuotumą ir pasitikėjimą SoDra, reikėtų:
•skleisti pozityvias žinias apie SoDros veiklos rezultatus (teises, išmokų didėjimą,
informacijos suteikimo ir administravimo lankstumą) ir problemų sprendimą ša

lies žiniasklaidoje;
•skleisti gyventojams informaciją jų darbo vietoje apie įmokų tarifus, SoDros funk
cijas, teises į konkrečias išmokas, jų dydžiui įtaką darančius veiksnius, perskirs
tymo dydį ir jo prasmę, Šiuolaikinės rizikos visuomenės solidarumo svarbą ir 1.1.;
•viešinant socialinio draudimo veiklą plėsti tikslinių grupių sąrašą - neapsiriboti į
išmokas teisę jau įgijusiais asmenimis (pvz., pensininkais), bet daugiau dėmesio
skirti ekonomiškai aktyvioms gyventojų grupėms;
•diegti visuomenėje dinaminį socialinio draudimo supratimą, kad beveik kiekvie
no asmens statusas socialinio draudimo sistemoje kinta jo gyvenimo kelyje, o
dalyvių skirstymas į dirbančiuosius, pensininkus, ligonius ir pan. yra tik momen
tinis paveikslas.
14.Tarptautinių organizacijų pakoreguotos gyventojų prognozės, atsižvelgiant į 201 lm.
Lietuvos gyventojų surašymo duomenis ir pensinio amžiaus vėlinimą iki 65 m. abiem
lytims rodo, kad laukiamas gana spartus gyventojų skaičiaus mažėjimas. Kartu gy
ventojų struktūra keisis nepalankiai socialinio draudimo finansavimo požiūriu. Iki
2060 m. žymiai padidės pensinio amžiaus žmonių išlaikymo našta darbingo amžiaus
gyventojams. Socialinio draudimo įmokų ir išmokų subalansuotumui reikėtų spar
taus darbo jėgos aktyvumo ir produktyvumo didėjimo. Remiantis ES rodiklių kon
vergencijos prielaida, darbo produktyvumo augimo tempas palaipsniui mažės, tačiau
beveik visais laikotarpiais iki 2060 m. viršys BVP vienam gyventojui augimo tempą
Lietuvoje. Tai leidžia tikėtis atlyginimų dalies BVP didėjimo, o tai, savo ruožtu, didintų
socialinio draudimo pajamas.
15.Ekonomikos augimas, gyventojų pajamų didėjimas, auganti vidaus paklausa didins
darbo jėgos paklausą, mažės nedarbas ir ekonomiškai neaktyvių gyventojų skai
čius. Tai gali kompensuoti prognozuojamą neigiamą darbingo amžiaus gyventojų
mažėjimo poveikį socialinio draudimo pajamoms. Atlikta ateinančio pusantro de
šimtmečio socialinio draudimo sistemos finansinė prognozė leidžia tikėtis, kad dėl
išmokų padidinimo 2008-2009 m. bei įmokų sumažėjimo dėl krizės susidariusi So

Dros skola gali būti įveikta tik apie 2025 m.
16.Socialinio draudimo ilgalaikio tvaraus plėtojimo naudai tikslinga, kad valstybė
perimtų dėl nepagrįstai padidintų išlaidų ir dėl krizės sumažėjusių pajamų 20092012 m. susidariusią socialinio draudimo skolą, o socialinio draudimo augančių

pajamų laikotarpį panaudotų ilgalaikio šios sistemos tvarumo užtikrinimui (su
derinti įmokų ir išmokų santykius, sukurti finansinį rezervą).
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17.Nuo 1995 m. Lietuvoje buvo sukurta nauja, įmokomis nuo algų finansuojama socia
linio draudimo sistema. Techniniu požiūriu jos principai neprieštarauja nei tarpuka
rio Lietuvos, nei sovietmečio pensijų sistemos tradicijai. Socialinio draudimo pensijų
sistema apima visus dirbančiuosius, nepriklausomai nuo sektoriaus (privačiame ir
valstybiniame) ir užimtumo pobūdžio (samdomus darbuotojus, valstybės tarnauto
jus ir savarankiškai dirbančiuosius). Įi pusantro dešimtmečio buvo nuolat plečiama
įtraukiant naujas savarankiškai dirbančių asmenų grupes ir grupes asmenų, kurie
draudžiami valstybės biudžeto lėšomis. Savarankiškai dirbančių asmenų draudimo
pensijoms plėtra vyko dviem kryptimis: į apdraudžiamų savarankiškai dirbančiųjų
sąrašą įtraukiamos vis naujos grupės ir plečiamas draudimas nuo pagrindinės pensi
jos dalies visai pensijai.
18.Gyventojų aprėpties požiūriu svarbu ne tik išsaugoti teisines privalomo dalyva
vimo pensijų sistemoje nuostatas, bet ir jas įgyvendinti. Pagrindinis aprėpties
pensijomis didinimo rezervas yra neformalioje darbo rinkoje dirbantys asmenys.
19.Esant dabartinėms individualios veiklos apmokestinimo taisyklėms, siekiant di
desnės pajamų pakeitimo normos senatvėje yra paranku deklaruoti kuo mažesnes
apmokestinamąsias pajamas iš individualios veiklos. Tuo tarpu esant aukštesniam

individualių pajamų lygiui, individualiai dirbančiųjų pajamų pakeitimo pensijomis
norma yra mažesnė, palyginus su atitinkamas neto pajamas ganančiais samdomąjį
darbą dirbančiais asmenimis. Svarbu artinti savarankiškai dirbančių asmenų drau
dimo pensijoms sąlygas prie dirbančiųjų pagal darbo sutartis.
20.Teisių į socialinio draudimo pensijas srityje pagrindinė reformų kryptis buvo senat
vės pensinio amžiaus vėlinimas. Kartu įteisinta išankstinio išėjimo į pensiją galimybė
bei lengvinamas draudimo stažo reikalavimas priešpensiniu laikotarpiu. Teisių į ne
darbingumo pensijas srityje - šių pensijų mokėjimo apribojimas sulaukus pensinio
amžiaus ir jų atitinkamas pakeitimas į senatvės pensiją. Toliau vėlinant pensinį amžių
svarbu šį procesą derinti su diskriminacijos pagal amžių darbo rinkoje mažinimu, pa
gyvenusių darbuotojų sveikatingumo didinimu ir praradusių darbą asmenų apsauga
nedarbo draudimo priemonėmis.
21.Senatvės ir neįgalumo pensijų dydžio skaičiavimo srityje reikšmingiausi pakeiti
mai per pusantro dešimtmečio yra susiję su papildomos pensijų dalies įvedimu
tiems, kurie turi labai ilgą draudimo stažą ir dirbančių pensininkų pensijų dydžio
pokyčiai. Našlių pensijų srityje reformų kryptis buvo pensijos dydžio mažinimas
ir vienodinimas, kartu išplečiant pensijų gavėjų ratą.
22.Nuo įkūrimo pradžios 1995 m. socialinio draudimo pensijų sistema šiek tiek pa
brango. Tačiau nedaug - bendras (apdraustojo ir darbdavio) įmokos tarifas padi
dėjo mažiau kaip trimis procentiniais punktais - nors tuo laikotarpiu vyko didelė
darbingų gyventojų emigracija, šalis patyrė dvi ekonomines krizes (2000 m. ir
2009 m.). Tolimesnis socialinio draudimo pensijų sistemos brangimas gali daryti
ją dar mažiau patrauklią. Todėl rekomenduotina dalį finansinės naštos perkelti į
valstybės biudžetą arba dotuojant socialinio draudimo pensijų sistemą, arba pa
grindinės pensijos dalį transformuojant į visiems vienodą, iš biudžeto finansuo
jamą nacionalinę pensiją.
23.Lietuvos socialinio draudimo senatvės pensijų sistema turi ryškių vertikalaus
perskirstymo bruožų: tiek bruto, tiek neto pajamų pakeitimo normos senatvėje
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mažėja, didėjant buvusioms darbo pajamoms. Spartus pensijų pakeitimo normų
mažėjimas didėjant buvusioms pajamoms atspindi pensijų apskaičiavimo formu
lės struktūrą ir yra glaudžiai susietas su pagrindinės pensijos dalies svoriu joje,
o taip pat „lubų" taikymu. Sistemai būdingas vertikalaus perskirstymo bruožas
iš esmės lemia ir perskirstymo tarp atskirų skirtingo dydžio algas uždirbančių

grupių (pagal profesijas ir lytį) kryptį ir mastą.
24.1993-2010 m. laikotarpiu tiek nominalūs tiek realūs vidutinės senatvės ir netekto
darbingumo pensijos dydžiai sparčiai didėjo. Senatvės pensijos reali vertė išaugo
apie 3 kartus. Didžiausi pensijų pakeitimo normos šuoliai yra glaudžiai susiję su
šalies politinėmis aplinkybėmis (2000 m., 2004 m. ir 2008 m. LR Seimo rinkimais)
bei finansinėmis 1999 m. ir 2009 m. krizėmis. Krizės laikotarpiais Lietuvos pensijų
sistema atlieka amortizacinę funkciją ir apsaugo pensijų gavėjus nuo staigių gero
vės kritimų. Aiškių pensijų indeksavimo taisyklių nebuvimas kelia SoDros biudže
to nestabilumą. Nuo 2003 m. atsiradęs atotrūkis tarp apdraustųjų vidutinio darbo

užmokesčio ir metų draudžiamųjų pajamų taip pat sudaro prielaidas ateityje didėti
pensijų dydžių atotrūkiui tarp kartų.
25.Senatvės pensijų indeksavimo taisyklių nebuvimas nulemia pernelyg didelę
socialinio draudimo sistemos ir pensijų gavėjų vartojimo galimybių priklauso
mybę nuo politinių sprendimų. Politikai savo nuožiūra gali keisti visus para
metrus, susijusius su visomis išmokomis. Taip išmokos tampa ne ekonomikos
galimybių, o politikų malonės išraiška. Priėmus netinkamus sprendimus ir iš
balansavus sistemą arba pritrūkus politinės valios atstatyti išmokas į įmanomą
finansuoti lygį, problemos dažnai sprendžiamos mažinant kitas išmokas, taip
panaikinant ryšius tarp sumokamų įmokų ir gaunamų išmokų. Rekomenduoja
ma įdiegti pensijų išmokų automatinio indeksavimo pagal kintančius ekonomi
nius parametrus taisykles.
26.Pirmosios pakopos antro lygmens privati pensijų schema aprėpia apie 70 proc.
apdraustųjų socialiniu draudimu. Šioje rinkoje veikia turto valdymo įmonės ir
draudimo bendrovės, kaupiančios socialinio draudimo dalyvių vardu pervestas
įmokas. Jų veiklos rezultatai makrolygmeniu oficialiai vertinami, lyginant perves
tas iš SoDros lėšas ir pensijų fondų aktyvus, o mikrolygmeniu - dalyviams pri
skaičiuotų pensijų vienetų vertę ir jų vardu pervestų lėšų sumą. Tokiais metodais
vertinant, pensijų fondų veiklos rezultatai nuo jų įkūrimo pradžios, nepaisant
gilaus pasaulio kapitalų rinkų kritimo, yra teigiami. Tačiau dalyvavimą pensijų
fonduose reikia vertinti alternatyvių kaštų požiūriu, t. y. ne tik kokia gaunama
investicinė grąža, bet ir kokio dydžio bei kokia dalis socialinio draudimo pensijos
prarandama.
27.Socialinio draudimo biudžetas paprastai tampa deficitinis ekonominių krizių
laikotarpiais. Taip atsitiko ir 2009 m. Tačiau atlikta prognozė rodo, kad vėlinant
senatvės pensijos amžių, pensijų sistemos metinio biudžeto perteklius pirmą
kartą gali būti užfiksuotas 2015 m., o susikaupusios skolos gali būti grąžintos iki
2025 m. Pensijos visą tą laikotarpį galėtų būti didinamos išlaikant pastovų jų san
tykį su darbo užmokesčiu.
28.Lietuva, kaip ir dauguma šalių, turi išvysčiusi keturias trumpalaikių socialinių rizikų
draudimo šakas - ligos, motinystės, nelaimingų atsitikimų darbe ir nedarbo. Taip pat
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kaip ir daugumoje šalių, socialinis draudimas ligos ir motinystės atvejams yra organi
zuotas bendrai finansavimo ir įmokų nustatymo požiūriu, bet išmokos yra atskirtos,
remiantis skirtingu negalėjimo dirbti pagrindu. [ ligos ir motinystės programų aprėptį įvairiose šalyse patenka skirtinga gyventojų dalis. Lietuvoje - tik algas gaunantys
asmenys, panašiai kaip Lenkijos, Vokietijos, Bulgarijos, Belgijos, Ispanijos, Austrijos ir
Prancūzijos socialinio draudimo sistemose. Kitur įtraukiamos ir kai kurios savaran

kiškai dirbančiųjų grupės.
29.Ligos pašalpos mokėjimo pasiskirstymas tarp apdraustųjų labai netolygus - dau
giau kaip dešimt dienų vidutiniškai per metus pašalpą gauna maždaug tik vienas
iŠ dešimties apdraustųjų. Ligos draudimu apdrausti vidutinio darbingo amžiaus
asmenys bėgant metams pereina iš beveik grynų socialinio draudimo donorų į
vartotojus. Lyčių požiūriu, dažniau ligos išmoka naudojasi moterys nei vyrai. Ma
žiau uždirbantys darbuotojai daug dažniau naudojasi ligos išmokomis. Tai atitin
ka kitų šalių patirtį, kad ligos draudimas yra perskirstantis pajamas neturtingesniųjų naudai.
30.Lietuvoje per praėjusį dešimtmetį daug kartų keitėsi ligos išmokos mokėjimo iš
socialinio draudimo lėšų pradžios laikas ir dydis. Šie pokyčiai buvo nepalankūs ap
draustiesiems. Apdraustieji į pastarąjį pakeitimą reagavo nesikreipdami šios pašal
pos trumpalaikių susirgimų atveju, bet neatsisako išmokų esant ilgalaikiams su
sirgimams. Ligos socialinio draudimo finansavimas per pusantro dešimtmečio liko
gana stabilus. Tik 2009 m. sumažinus sergančiojo buvusios algos pakeitimo normą
iki 40 proc, įmokos sumažėjo apie du kartus.
31.Motinystės bei ligos įmokų bei išmokų santykio dinamika labai aiškiai rodo skir
tingų kartų sąveiką socialinio draudimo sistemoje. Jaunesni apdraustieji savo įmo
komis finansuoja vyresnei kartai mokamas ligos išmokas, o pastarieji, savo ruož
tu, finansuoja jaunesnei kartai mokamas motinystės išmokas. Šio ryšio tarp kartų
finansinės išraiškos mastus svarbu akcentuoti, nes jie nėra akivaizdūs. Dauguma
1-2 vaikus turinčių socialinio draudimo dalyvių naudą gauna tik 2-4 metus, o įmo
komis šį draudimą finansuoja visos profesinės karjeros metu, t. y. apie 40 m. Didžią
ją to laikotarpio dalį įmokų mokėjimas nebepriimamas kaip draudimas, nes nebėra
įvykio tikimybės, t. y. planuotas vaikų skaičius jau susilauktas ir įmokos mokėjimas
tampa mokesčiu valstybei, ir nebėra tikimybės, kad šio draudimo prireiks. Todėl
tikslinga mažinti motinystės draudimo išmokų dosnumą, vietoj to plėsti būtiną so
cialinę paramą Šeimoms.
32.Motinystės draudimo sąlygos Lietuvoje per du dešimtmečius kito dviem pagrin
dinėmis kryptimis. Jos buvo griežtinamos draudimo stažo reikalavimų požiūriu,
tačiau tapo palankesnės išmokos mokėjimo trukmės požiūriu. Motinystės drau
dimo pertvarkos, ypač nuo 2007 m., labai padidino šios draudimo rūšies kainą ir
2009 m. krizės metu buvo vienas iš svarbiausių viso socialinio draudimo finansi
nio deficito susidarymo veiksnių.
33.Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo sistemos ana
lizė parodė, kad daugeliu atvejų šio draudimo išmokos dubliuoja arba papildo li
gos bei pensijų draudimo išmokas, o išmokų skaičiai bei jų dydis nėra reikšmingi
visos socialinio draudimo sistemos požiūriu.
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34.Prasminga kelti klausimą dėl atskirų išmokų dubliavimo panaikinimo ir nelai
mingų atsitikimų išmokų integravimo atitinkamai į platesnes ligos ir motinystės
bei pensijų draudimo šakas. Taip socialinio draudimo sistema būtų supaprastin
ta, sumažėtų jos administravimo išlaidos, o dirbantieji liktų apdrausti nuo suža
lojimo darbe ir profesinių ligų rizikų.
35.Privalomas dalyvavimas valstybės inicijuojamoje nedarbo draudimo schemoje švelni
na nepalankaus pasirinkimo problemą - nepriklausomai nuo rizikos prarasti darbą visi
yra įtraukiami į tą pačią draudimo schemą. Tačiau išlieka moralinės rizikos problema. Ji
sąlygoja, kad socialinis draudimas taip pat gali būti neefektyvus, turėti neigiamos įtakos
apdraustųjų elgesiui - jie nesistengs išsaugoti darbo, o jį praradę greitai neieškos kito.
Kartu pripažįstama, kad nedarbo draudimo išmokos mažina iniciatyvą ieškoti darbo,
padidina nedarbo apimtis, pagerina dirbančiųjų derybines pozicijas, skatina formalų
užimtumą, didina darbo jėgos mobilumą, sulėtina ekonominių krizių reguliaciją, galt
padidinti atskirų grupių dalyvavimą darbo rinkoje, sumažinti bedarbių šeimų nariams
darbo pasiūlą, švelnina vartojimą, tokiu būdu sumažina BVP nuostolius krizės metu,
lengvina įmonių restruktūrizaciją.
36.Nustatyta, kad nedarbo išmokos dydis Lietuvoje bedarbių skaičiui ar ilgalaikio
nedarbo paplitimui poveikio nedaro. Bedarbio pašalpa mokama trumpą laiką, ji
neapsaugo bedarbių nuo skurdo, todėl nedarbo draudimo klientai pereina į socia
linės paramos klientų grupę, šių dviejų socialinės apsaugos šakų sąveika sukuria
gana didelius nedarbo spąstus.
37.Lyginant Lietuvą su kitomis ES Šalimis būtų galima teigti, jog motinystės ir tė
vystės išmokos vis dar išlieka dosnios, tuo tarpu nedarbo išmokos - skurdžios.
Dėl kuklaus nedarbo draudimo, nedarbo išmokų gavėjų pažeidžiamumas dėl
skurdo yra daug didesnis negu motinystės ir tėvystės išmokų gavėjų ir netgi
didesnis nei visų gyventojų vidutiniškai. Didelį nedarbo išmokos gavėjų pa
žeidžiamumą dėl skurdo lemia tai, jog nedarbo išmokos pakeitimo norma yra
maža, ypač pajamoms, kurios viršija vidutines. Mažą pakeitimo normą lemia
ne tik nedarbo išmokų dydžio apribojimai, bet ir mokėjimo trukmė. Tyrimas
atskleidė, jog nekeičiant dabartinės nedarbo išmokų struktūros nedarbo bei
motinystės ir tėvystės išmokų optimizavimo galimybės yra labai ribotos. Todėl
rekomenduojama keisti minėtų išmokų struktūras ir kvalifikacines sąlygas ir
sustiprinti nedarbo draudimą.
38.Lietuva kartu su kitomis naujosiomis ES narėmis turi sveikatos sektorių, kuriam
būdingas aukštas solidarumo lygis, reikšminga valstybės įtaka sveikatinimo proce
sui, vidutiniškai rizikinga sveikatai gyventojų elgsena, santykinai dideli ligų gydy
mo ir prevencijos ištekliai, ir trumpesnė nei Vakarų Europos, bet ilgesnė nei NVS ša
lių, gyventojų vidutinė gyvenimo trukmė. Labiausiai tikėtinas dominuojantis Lietu
vos sveikatos valdymo plėtros scenarijus atspindės socialinio sveikatos draudimo
sistemos evoliucinius pokyčius, komercinio draudimo bei tiesioginiais sandoriais
grindžiamoms rinkoms atliekant pagalbinius vaidmenis. Todėl rekomenduotina
strategija - nekeisti sveikatos draudimo modelio, bet didesnį dėmesį skirti gyven

tojų elgsenos rizikingumo mažinimui.
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Pastaba: į lentelę įtrauktos tik tos šalys narės, kurios iki 1945 m. įtvirtino bent tris iš penkių socialinio draudimo programų.
Šaltinis: Castles, F. G., Leibfried, S., Lewis,J., Obinger, H., Pierson, Ch. (eds.). (2010). The Oxford Handbook ofthe
Welfare State. New York: Oxford University Press.
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I DALIES PRIEDAI
1-1 priedas. Šalių grupės pagal socialinio draudimo sistemos aprėptį
ŠalisEuklido at
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1 -2 priedas. Šalių grupės pagal laukimo periodų
Šalis
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Euklido atstumu

1-3 priedas. Šalių grupės pagal kvalifikacinio periodo trukmę gauti trumpalaikes
socialinio draudimo išmokas
Euklido atstumas

Vengrija
Jungtinė Karalystė
Airija23
37
Slo vėnija
Kin ija
Japonija
Latvija
Estija
Danija
Lenkija
Suomij a
Slovakija
Šveicarija
Čekija
Šv^dija
Meksika
Novegija
Islandija
Prancūzija
Portugalij a

Čilė
Kipras
Bukjarija
Graikij a

S
17 ->

Turkij a
Lie tuva2a|—
Pie tųAfrikos RespublikaJŪ
Indija20 Rumunija36 —
Naujoji Zelandij a32
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1-4 priedas. Šalių grupės pagal kvalifikacinio periodo trukmę gauti ilgalaikes socialinio
draudimo išmokas
Šalis
10

i
slandija

19

Norvegija

15

Euklido atstumai
20

25

1

J

Liuksemburgas

29

^veicarija

43

ndija

20

ndonezija

21 -

Australija
Airija

22

^usija

37

Lenkij a

34

Turkįa

44

spanija

41

CkHiįa

11

v *•

16

Portugalija

35

Graikija

17

talija

24

Otandįa

31

J

-

1
1

1

•
Belg ija
Jungtinė Karalystė

45

1-5 priedas. Gyventojų skaičius (mln.)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Šaltinis: www.statgov.lt
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1-6 priedas. Suminis gimstamumo rodiklis
2,5

1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Šaltinis: www.statgov.lt
1-7 priedas. Emigracija

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Šaltinis: www.statgov.lt
1-8 priedas. Vidutinis gyventojų amžius

199019911992 19931994 19951996199719981999 2000 2001 2002 2003 20O4 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Šaltinis: www.statgov.lt
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1-9 priedas. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė

1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Šaltinis: www.statgov.lt.
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II DALIES PRIEDAI
2-1 priedas. Pensijų skaičiavimo formulės1

Belgija:
Vieniškas arba susituokęs be priklausomo sutuoktinio: IDP x 60% x 1/45
Susituokęs su priklausomu sutuoktiniu: IDP x 75% x 1/45
IDP - bendras uždarbio dydis „popieriuje" (neatskaičiavus mokesčių] su
nustatytomis metinėmis „lubomis" [reference salary).

45 metai - stažas, būtinas gauti visą (papildomai) pensiją.
Bulgarija:
IDP*K*Y*P + PP
IDP - individuali bazė, apskaičiuojama pagal formulę: IDP = VDP*IK
•VDP - nacionalinės vidutinės draudžiamosios pajamos (12 mėn. iki išėjimo į
pensiją);
•IK - individualus koeficientas (asmens vidutinės mėnesio draudžiamosios pa

jamos ir šalies draudžiamųjų pajamų vidurkio santykis, apskaičiuojamas ats
kirai už periodą iki 1996 m. pab. ir nuo 1997 m. ir pasvertas pagal kiekvieno

periodo mėnesių skaičių);
K - koeficientas, kuris lygus 0,011 arba 0,03 (jeigu stažas ne mažesnis kaip: vyrų
37 m. ir moterų 34 m. arba jei asmuo tebedirbo ir sukakęs pensinį amžių ir negavo
pensijos);
Y- draudimo metų skaičius (metų skaičius pakoreguotas atsižvelgiant Į
priklausymą 1,2 arba 3 darbo kategorijai);
P - koeficientas už papildomus draudimo mėnesius;
PP - papildoma dalis iš kaupiamojo fondo. Suma apskaičiuojama atsižvelgiant Į
sukauptą lėšų sumą, biometrines lenteles, techninę palūkanų normą.

Čekija:
BP + IDP*0,015*Y
BP - bazinė pensija (84 EUR per mėn.);
IDP - individuali bazė - vidutinės mėnesio pajamos neatskaičiavus mokesčių
nuo 1985 m. (palaipsniui šis periodas ilgės iki 30 m.), indeksuotos pagal vidutinį
atlyginimą. Imamos ne visos pajamos, bet: 100 proc. pajamų iki 407 EUR, 30 proc.

nuo 407 iki 1048 EUR, 10 proc. pajamų per 1048 EUR;
Y- stažo metų skaičius.

Danija:
BP + l/40*B*Yr + PP
BP - bazinė pensija, apskaičiuojama kaip: BP = 1/40 * B*Yr
'Sudaryta autorių pagal pagal MISSOC, 2010.
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Yr - gyvenimo šalyje metų skaičius nuo 15 m. iki 65 m. amžiaus, bet ne daugiau
kaip 40;
B - bazė, lygi 8777 EUR;
B - bazė, lygi 4406 EUR susituokusiems arba kohabituojantiems pensininkams,
9115 EUR vienišiems pensininkams;
Yr - gyvenimo šalyje metų skaičius nuo 15 m. iki 65 m. amžiaus, bet ne daugiau
kaip 40;
PP - papildoma pensija (maks. 3249 eurai per metus, mokama, jei pensininkas
dalyvavo papildomoje pensijų kaupimo schemoje nuo 1964 m. ir visą laiką dirbo
visu etatu]. Mažesnės sumos, jei mažesnis stažas.

Vokietija:
IT*K(1,O)*TV
IT - individualūs taškai (ang, personai renumeration points] - apskaičiuojami:

(IDP/ VDP + CR)*A;
•IDP - individualios metinės draudžiamosios pajamos;
•VDP - vidutinės šalies metinės draudžiamosios pajamos;
•CR - kredituotų draudimo periodų vertė;

•A - faktorius, kuris nustatomas atsižvelgiant į išėjimo į pensiją amžių [suma
žina rodiklį, jei į pensiją išeinama nesulaukus pensinio amžiau ir padidina, jei
išeinama vėliau, sulaukus pensinio amžiaus);

K - koeficientas, priklausantis nuo pensijos tipo (1 - visai senatvės pensijai];
TV - taško vertė, kuri nustatoma pagal mėnesinę pensiją, mokamą vidutinį uždarbį
gavusiam asmeniui, už kiekvienus stažo metus. Ši dalis kasmet indeksuojama pagal
atlyginimų dydį. Šiuo metu 27.2 EUR senosiose valstybėse, ir 24.13 EUR naujosiose.
Estija
BP + Y*V + (K*V)
BP - bazinė pensija (115 EUR];
Y- stažas iki 1999 m.;
Y- vienerių stažo metų vertė (4.34 EUR už vienerius stažo metus], indeksuojama
kasmet;

K - metiniai pensijų koeficientai, apskaičiuojami atsižvelgiant į sumokėtas įmokas
po 1999 m. (metinė individo sumokėto socialinio mokesčio suma dalinama iš
nacionalinio metinio socialinio mokesčio vidurkio).
T. p. iš antrosios pakopos kaupiamųjų fondų mokami anuitetai.

Graikija
Y*0,02*IDPfMiu/a sistema asmenims, apdraustiems po 1993 m.).
Y- stažas metais;

IDP - individuali pensijos bazė, apskaičiuojama atsižvelgiant į individualias
draudžiamąsias pajamas už 5 metus iki išėjimo į pensiją;
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Ispanija*
K*IB
* Pensija mokama 14 kartų per metus.
K - koeficientas, kuris priklauso nuo stažo (0,5 už 15 metų stažo, pridedant po
0,03 už kiekvienerius papildomus metus tarp 16 m. ir 25 m. amžiaus ir po 0,02
nuo 26 m., maks. = 100 (35 metai stažo). Jei dirbama sukakus 65 m. ir turima 40
m. stažo, pridedama po 0,03 už kiekvienerius darbo metus;

IB - individuali bazė apskaičiuojama padalinus paskutinių prieš pensiją 180
mėnesių draudžiamąsias pajamas iš 210 (nominali 24 mėn. vertė, kitų mėnesių
vertė indeksuojama pagal kainas). „Lubos": 34526,80 EUR per metus.
Prancūzija
VDP*K*Q/162 + PP
K - koeficientas, apskaičiuojamas atsižvelgiant j stažą. Maksimalus koeficientas
yra 0,5 (160-164 draudimo ketvirčiai). Nepasiekus koeficiento, jis mažinamas
0,05 arba 0,025, priklausomai nuo amžiaus grupės, kuriai priklauso apdraustasis;
Q - draudimo periodas ketvirčiais;
VDP - vidutinės metinės draudžiamosios pajamos (atlyginimas), apskaičiuotos
pagal geriausius 25 draudimo metus taikant „lubas" (34620 EUR), indeksuojamos
kasmet;

PP - papildoma pensijos dalis, dalyvaujantiesiems papildomose pensijų schemose
(ARRCO, AGIRC), apskaičiuojama atsižvelgiant į sukauptų taškų skaičių ir jų vertę.

Airija
BP + PP
BP - bazinė valstybinė pensija. Fiksuota suma, priklauso nuo vidutinio metinio
įmokų skaičiaus (maks. 230.30 EUR);
PP - papildoma valstybinė pensija. Fiksuota suma, priklauso nuo vidutinio metinio

įmokų skaičiaus (maks. 230.30 EUR).

Italija
Y,K*Y*lDP(apdraustiesiems iki 1996 m.).
K - koeficientas, priklausantis nuo pajamų dydžio: 0,02 pajamoms iki 42364 EUR
(„lubos"); 0,016 pajamų daliai nuo „lubų" iki 1,33* „lubų" (56344,12 EUR), 0,0135
pajamų daliai nuo 1,33 iki 1,66* „lubų" (70324,24 EUR), 0,011 pajamų daliai
iki 1, 66 iki 1,9* „lubų" (80491,6 EUR), 0,009 pajamų daliai viršijančiai minėtą
aukščiausią ribą;
Y - stažas metais;

IDP - vidutinės asmens draudžiamosios pajamos už nuo 5 m. iki 10 m. periodą,
taikant „lubas", indeksuojant pagal vartotojų kainų indeksą.
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Apdraustiesiems po 1996 m. išmokų suma apskaičiuojama padauginus Įmokų
dydj iš aktuarinio koeficiento, kuris skiriasi priklausomai nuo amžiaus. Yra
atsižvelgiama į bendrą įmokų dydį per visą karjeros laikotarpį.
Lietuva
BP + (0,005*Y*K*DP + 0,005*y*k*DP) + PP
BP - bazinė pensijos dalis: 120 proc. nuo nustatytos bazinės pensijos sumos, bet
ne mažiau kaip 110 proc. MGL;
Y- pensijos stažas, sukauptas iki 1994 m.;
y - pensijos stažas, sukauptas po 1994 m.;

K - koeficientas, kuris apskaičiuojamas padalinus metines asmens draudžiamąsias
pajamas iki 1994 m. (arba jei tokių duomenų nėra, 5 geriausių šalia einančių metų)
iš šalies vidutinių draudžiamųjų pajamų. Koeficientui taikomos „lubos" (maks. 5);
k - koeficientas, apskaičiuojamas padalinus asmens draudžiamąsias pajamas
iš nustatytų nacionalinių draudžiamųjų pajamų. Koeficientui taikomos „lubos"
(maks. 5);
DP - einamųjų metų draudžiamosios pajamos, galiojančios išmokų mėnesj;
PP - papildoma pensija, mokama tiems, kurių stažas viršija 30 metų (pridedant po
3 proc. bazinės pensijos dydžio už kiekvienus stažo metus virš 30 metų);
Neturintiems reikalingo stažo visai pensijai gauti proporcingai mažinama bazinė
pensijos dalis.
Kaupiantiesiems antrosios pakopos pensiją proporcingai mažinama papildoma
pensijos dalis.
Liuksemburgas

B*l/40*Y + K*IB + (PP)
Y- pensijos stažas metais (maks. 40);
B - „plokščia" pensijos bazė (405 EUR per mėn.);
K - koeficientas, paprastai lygus 1,85 proc, tačiau už stažą, didesnį kaip 55 m., šis
koeficientas kasmet didinamas 0,01 proc;
IB - individuali pensijos bazė, apskaičiuojama kaip bendra uždarbio suma per visą
karjerą (taikant „lubas");
(PP) - metų pabaigoje mokama papildoma išmoka (maks. 663 EUR, jei stažas 40
m., jei mažesnis - išmoka proporcingai mažinama).

Vengrija
IDP*K*K,+/1
IDP - individualios perkainuotos vidutinės mėnesinės draudžiamosios pajamos „į
rankas" (atskaičiavus mokesčius) nuo 1988 m.;
K - koeficientas, priklausantis nuo stažo: 33 proc. už pirmuosius 10 draudimo
metų, pridedant po 2 proc. už kiekvienerius stažo metus nuo 11-25 m., po 1 proc.
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- už 26-36 m., po 1,5 proc. - už 36-40 m.; po 2 proc. už kiekvienerius stažo metus,

viršijančius 40 stažo metų.
K2 - koeficientas 0,75 taikomas, jeigu asmuo dalyvauja bet kurioje papildomoje
pensijos pakopoje (antrojoje).
A - antrosios pakopos pensijos anuitetas

Olandija
B*K
B - fiksuota pensijos bazė, priklauso nuo statuso: vienišas asmuo (1022,85

EUR), vienišas asmuo su vaiku iki 18 m. (1295,62 EUR), du sutuoktiniai ar kartu
gyvenantys pensininkai per 65 m. amžiaus (po 701,49 EUR), pensininkas gyvena
su partneriu iki 65 m. (priklausomai nuo išėjimo į pensiją metų: iki ir po 1994 m.);
K - koeficientas 1, mažinamas 2 proc. už kiekvienerius metus, kurių trūksta iki 50
metų draudimo stažo.

Austrija
XIDP*0,0178 + idp*0,0178*y
(nauja sistema, taikoma tiems, kurie 2005.01.01 buvo jaunesni nei 50 m.).

1DP - individualių draudžiamųjų pajamų suma už kiekvienerius kalendorinius
metus nuo 2005 m. (taikant „lubas"), ankstesni periodai įvertinami iš naujo pagal
atlyginimus;
idp - vidutinės perkainuotos draudžiamosios pajamos už geriausius 20 draudimo
metų (šis periodas palaipsniui didinamas iki 40 metų 2028 m.) iki 2005 m., taikant
„lubas". Indeksavimas pagal vartotojų kainų indeksą;
y - stažo metų skaičius iki 2005 m.
Lenkija

IB/EXP
(Nauja sistema, taikoma gimusiesiems po 1949 m.)
IB - individuali bazė - visos individualioje sąskaitoje sukauptos pensijų „lėšos";
EXP - tikėtina likusio gyvenimo trukmė išėjimo į pensiją metu.
Portugalija
0,02*Y*IDP + k*y*IDP (apdraustiesiems nuo 2002 m.)
k - mažėjantis koeficientas nuo 2,3 proc. iki 2 proc. priklausomai nuo draudžiamųjų
pajamų dydžio, taikomas nuo dvidešimtųjų draudimo stažo metų;
Y - draudimo stažas (maks. 20 metų);
y - draudimo stažas, viršijantis 20 m. (maks. 20 metų);
IDP - indeksuotos vidutinės mėnesinės asmens draudžiamosios pajamos už visus
draudimo metus iki 40 stažo metų (jei viršijama, galima pasirinkti 40 geriausių
metų). Iki 2002 m. pajamos indeksuojamos pagal vartotojų kainų indeksą, po
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2002 m. indeksuojamos pagal vartotojų kainų indeksą (be būsto) ir atlyginimus,
tačiau šis indeksas negali viršyti vartotojų kainų indekso daugiau negu 0,5 proc.
T. p. atsižvelgiama Į vidutinę tikėtiną amžiaus grupės gyvenimo trukmę šalyje tais
metais, kai pradedama mokėti pensiją (finansinio stabilumo veiksnys).
Suomija
BP + K*IDP
BP - valstybinė pensija, kurios dydis priklauso nuo šeiminio statuso (nuo 518,12
EUR iki 584,13 EUR per mėnesį). Pensija proporcingai mažinama, jeigu gyvenimo
šalyje trukmė nesiekia 80 proc. gyvenimo trukmės nuo 16 m. iki 65 m., o taip pat
jei papildoma su pajamomis susijusi pensija viršija tam tikrą ribą, išskyrus pensiją,
uždirbtą po 63 m. amžiaus;
K - koeficientas, kuris priklauso nuo amžiaus (0,015 už 18-52 m., 0,019 už 53-62
m., 4,5 už 63-68 m.);

IDP - metinės draudžiamosios pajamos už visą periodą, iš naujo įvertintos pagal
atlyginimų augimą.
Slovėnija
0,35*IDP + 0,015*Y*IDP+ (B) (vyrams)
0,38*IDP + 0,015*Y*IDP + (B) (moterims)
IDP - pensijos apskaičiavimo bazė, apskaičiuojama kaip vidutinės mėnesinės
draudžiamosios pajamos atskaičiavus mokesčius už bet kuriuos iš eilės einančius
18 draudimo metų po 1970 m.;
Y- stažo metų skaičius nuo 15 stažo metų (maks. 25, kad bendras koeficientas, iš
kurio dauginama bazinė pensija, neviršytų 0,725 (maks. bendras vyrų stažas 40
m. ir moterų 38 m.);

(B) - kasmetinis priedas prie pensijos 223.55 EUR arba 367.95 EUR.
Slovakija
IT*Y*TV + PP
IT - individualūs taškai (taškai už visus draudimo stažo metus, apskaičiuoti
kaip šalies vidutinės algos (2010 m. santykis max. 2.65) ir stažo metų skaičiaus
santykis;
Y- stažo metų skaičius;
TV - taško vertė, lygi 0,0125 vidutinės algos šalyje už metus prieš išeinant į pensiją
(2010 m. 9,2246 EUR.);
PP - papildoma dalis - antrosios pakopos pensija.
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2-2 priedas. Senatvės pensininkų namų ūkių disponuojamosios pajamos 1999-2008 m.
pagal demografines-socialines ir ekonomines charakteristikas

2004
Vidut.
piniginės
disp.
pajamos
vienam
Vienišas vyras
Vieniša moteris

.

Iki 65 m. amžiaus
pensininko n. ū.
65-70 m. amžiaus
pensininko n. ū.
71-75 m. amžiaus
pensininko n. ū,
76-80 m. amžiaus
pensininko n. ū.
81+ m, amžiaus
pensininko n. Q.
Vienišas pensininkas

422,44
378,33

Vidut.
Vidut.
Vidut.
Vidut,
Vldut.
piniginės
piniginės
senatvės
senatvės
senatvės
disp.
disp.
pensija
pensija
pensija
pajamos
pajamos
vienam
vienam
vienam
vienam
vienam
Demogtiflniai-socialittlat namų uHo požymiai
468,68
559,60
381,44
424,87
341,79
435,73
524,23
339,44
411,41
291,99

343,15

248,18

387,65

283,46

487,59

364.9^

284,04

389.14

312,90

523,98

369,86

278,37

383,92

345,04

263.77

383,49

314,73

251,86

364,82 .

299,32

Du pensininkai
Vte nas pensininkas,
ki^s dirbantysis3
Trijų ir daugiau
asmenų pensininko
n.Q.
Dvbanbsp^nsnnkas

265,42

152,54

408,51

499,56
510,55

308,73

426,21

504,03

Vidut.
piniginės
disp.
di
pajamos
vienam

Vidut.
senatvės
pensija
vienam

898,17
793,86
798,93 • 690,96
742,14

525,90

808,96

649,55

785,64

668,15

765,56

644,45

736,67

595,52

413,71

346,60

930.76

441,82

812,94

705,84

400,89

352,98

529,76

457,26

813,46

719,44

338,61

208,91

569,31

267,60

853,85

481,72

282,60

161,33

378,88

209,78

622,80

321,79

IIdecilis
IIIdecilis

229,21
262,83

IVdecilis
Vdecilis

288,55
314.65

538,37: ;? 316,27 "' :•••• M5-.x
407,04 "267,60 ;
Ekonominiai namų ūkio požymiai
252,72 :. 206,80 ;' 375.53 >;
148,26
162,35 .
119,35
544,84
321,81
361,76
232,47
259,74
199,87
300,67 ': • 266,32
401,92
359,88 ^ 617,34
226,96
673,15
381,93
429,64
297,91
329,54
253,04
'i
720,28
.^•į
401,12
;
310,45
;
454,65
•'
352,37
258,94

VIdecilis
VU dėdes

344,22
376,30

280,16
308,49

377,07
403,02

339.92
326.33

VIIIdecilis
IXdecilis

438,84
500,07

361,89
381.91 •

574,25
652,24

Xdecilis

321,52
419,13
478,99 -^ 334,01
373,90
666,29

710,86

421.73

I kvintilis
IlkvMh

191,24
275,63

159,28

211,16

239,94

315,02

190,47
282.02

IIIkvintilis
IVkvintilis

269,66
329,60
397,75 T 315,01

364,66
^420,95

Vkvintilis

572,70

353,97

605,44

. ' •. . ' •;.'••, .

489,77

153,88

297,21

401,81

571,87
632,77

768.44
824,50

660.40
729,68

479,23
505.73

900,29
- 999,62 ;

771,91
774,72

939,12

527.37

1335,33

854,81

307.23
415,82

264,30
370,94

459.89
644,96 ..

376,63
550,23

428.03
484,55
•- . 524,61 "-. 428,83

325,11
'••' 344,13 'i

456,60
529,03

646,50
744,21
414,58
469,61
549,46 •".' 454,07 ': 862,48 '-:: 750,84
1167,19
814,70
516,54
795,54

Šaltinis: apskaičiuota autorių.
^Dėl 1999 m. NŪBT specifiškumo nepavyko apskaičiuoti disponuojamųjų pajamų ir pensijų pagal visus išskirtus namų ūkių tipus.
^Dirbantieji atrinkti pagal socialinę-ekonominę grupę (samdomi darbuotojai, darbdaviai, savarankiškai dirbantieji, ūkininkai su
samdomais darbuotojais, ūkininkai be samdomų darbuotojų, asmuo, dirbantis šeimos versle).
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Dirbantis
Vienas
asmenų
žiaus
70+70m.pensinin
Bd
m.pensi
am
pensi
pen
am

n. 0. nepa

Į imtį paten

llmli paten

2-3 priedas. Senatvės pensijos dalis disponuojamosiose pajamose (proc.) 1999-2008 m.
pagal ekonomines charakteristikas
lidec.

IVdK.

V*c.

77,6
1999
87,2
2004 : 91,3 i 89,5 >.

Idec.

86,4
88,6

80,4
90.4

82,3
88.1

2006

89,5
85.7

88,9
88,0

88,2
67,9

2008

81,8
79,1

Hctoc.

89,0
"i 81

W*e.

Vldec

V*c.

Kete.

Xdec

76,7

82^

69,7
78,4

56,1
59,3

83,5
85,7

77,5
77,5

56,2
-64,0

81,3
82,0
" 90,1 "•? 81,0
88,3
81,7
86,0 .^:. 885 •'.''•

Šaltinis: apskaičiuota autorių.
2-4 priedas. Pensininkų, gaunančių netekto darbingumo (invalidumo) pensijas, namų ūkių
disponuojamosios pajamos 1999-2008 m. pagal demografines-socialines ir ekonomines
ch a rakteristikas

1 9991
Vidut
Vidut
piniginės
invalidumo
disp.
pensija
pajamos
vienam
vienam

2004
21 X)6
vidut
Vidut
vidut.
Vidut
piniginės
piniginės
netekto
netekto
disp.
darbingumo
disp.
darbingumo
pajamos
pensija
pajamos
pensija
vienam
vienam
vienam
vienam
Demografiniai-socialiniai namų ūkio požymiai

2008
Vidut
piniginės
disp.
pajamos
vienam

Vidut
netekto
darbingumo
pensija
vienam

Vienišas vyras

378,06

268,87

427,09

342,63

484,80

441,12

679,24

585,06

Vieniša moteris

409,26

282,37

401,54

319,09

510,08

411,62

763,00

633,26

žiaus pensinin
ko n. G.

324,58

177,71

342,82

225,84

438,30

262,92

667,95

406,57

331,54

160,57

370,07

177,46

474,05

278,69

669,38

302,48

391,88

274,85

411,48

328,26

500,44

422,87

724,35

611,02

334,07

315,50

446,02

400,51

754,02

565,06

329,78

195,13

409,70

203.41

633,81

327.14

259,84

115.29

355,45

134,10

538,62

203.83

Įimti patenka vienas
ka vienas
teko
n. ū
n.0.
Ekonominiai namų ūkio požymiai

ka vienas
(10.

ko n. ū.
Vienišas pensi
ninkas
Du pensininkai
ninkas, kitas
dirbantysis'

-

Trijų ir daugiau
242,96

93,49

ninko n. ū.
- .'•"'••••

.. "V."

"

sininkas

t Imli Mes

^dedUs •>

11525 S 78,52'

104,17

II decilis
indei*

177,96
212,12

118,59
120,21

184,23
234,57

IV decilis

252,76
286,74

149.31

285,96
327,61

?*<*
VI decilis
vlldeafe

313,12
343,06

155,12
193,12
i 192.88

358,74

392^7

ĮlmtĮ toks n.
u. nepateko

i imti patenka
vienas n. ū.

87,19
148,40
123,33
242,56
.154,30 f ': 310^

115,62

246,04

167,77

167,29
: 197,54

380,73
^ 455,15

256,33
248,27

193.40
368,85
• 229,26 i • 407,48
231,10
442,72
268,60 - ; 482,74

197.72
253,30
287,55
: 312,85

555,45
625,71
680,19
'•-. 737,08

370,51
391,86
410,98
471,40

4Ten, kur tušti langeliai, nepavyko suskaičiuoti, nes duomenų bazė vis rodė klaidą.
^Dirbantieji atrinkti pagal socialinę-ekonominę grupę (samdomi darbuotojai, darbdaviai, savarankiškai dirbantieji, ūkininkai;
samdomais darbuotojais, ūkininkai be samdomų darbuotojų, asmuo, dirbantis ^eimos versle).
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!ft^ . 2ti

385,34
453,54

237,82
242,07

430,29
490,72

X decilis

717,80

255,53

669,59

1 kvinlilis
IlkvinSlis

146,38
232,36

98,41
134.70

143,82
^280.04

506,00

530,54
619,18

301,39
385,73

810,18
929,94

471,36 ;į

339,11

913,81

446,11

1261,72

510,75

105,08
173,68 :

195,67
339,65

141,56
197,63

211,98
313,28
506,19 -.'"••• 310,47 J

239,06
i 294,52;

;

2008

2006

2004

1SI994
VIII decllis
Kito*

III kvintilis

300,13

N tarti*

364,10

174,42
215,25

343,19
411,05

230,17
^ 254,13

425,28
506,55

270,60
307,14

652,81
773,44

401,37
' 489,10 '• '.

V kvintilis

585,18

248,78

581,13

317,06

763,99

415,41

1098.23

491.34

Šaltinis: apskaičiuota autorių.
2-5 priedas. Netekto darbingumo (invalidumo) pensijos dalis disponuojamosiose pajamose
(proc.) pagal ekonomines charakteristikas
Vdtc

VI*c.

54,1
703

'-;

61,7
64.4

% 823 t

65,0
60,4

^- 643 ii

Idec

dac.

•<!.

1999

68,1

56,7

59.1

20O4

837 ^

66,6
66,9

:

653

873 v

2006
77,9
69.0
2008 -•" 68,2 •-^. 67,3 ;>

63,7
54,5

53,6
86,7

62,2

VldK. VHdK. : Kdtc

X*c.

56,2
V 68,4 V.

61,7

35,6

55.6

^ 603 ^ 503

64,8

56,8
62.5

62,3
48,8
"•' 50,7 ^^ • 40,5

53,4

^altinis: apskaičiuota autorių.
2-6 priedas. Skurdo rizikos lygis ES šalyse 2004-2010 m. (proc.)
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

n.d.

18.5

.163

16,7

16,4

18,3

16,4

17

15,8

16,1

16,4

16.2

16,1

16,3

20,2

n

18,7

17,7

17.3

17.1

16,9

14,3

14,8

14,7

14

14,7
19.4

15,2

15

;;^

14,6
14,6
213 ,>^;. 20,7

10,4

Danija

nd
10,9

9,9
; 11,7

'/Ą

9
113

8,6
13,1

Vokietija
Estija

nd
20,2

12,2
18,3

12,5
< 183 ^--į.

15,2
15,2
19,4 ^*•• 193'

15,6
15,5
19,7 ; '••;'• '--- 153

Ainja
Graikija

20,9
19,9

19,7

193

18,5
: 203 . -./;;•

15
1^.7

n.d.
r ' 20.1

Ispanija
Prancuaja

19,9
13,5

19,7

17,2
15,5
20,3 !ff- 20.1;
19,6
19,7
13.1 ^;.!'."•• 12.7 •

19,5
12,9

Italija
Kipras

19,1
n. d.

18,9
18,1

19,9
18,7
15.5 ^fe 16^ '

18,4
18,2

20,7
;^į 133
18,2
~^r^. n. d.

Latvija
Lietuva

Nd
n.d.

203

Liuksemburgas

12,7
n.d.

13,7

nd

13,7
'.?

13,6
•••• 9.7

12,3

12,6

Šalis/Metai
Europos Sąjunga
(27 šalys)
Europos Sąjunga
(15 šalių)
Naujosios vatstybis
narės (12 Šatų)
Belgija
Bukjanja
Čeki|a

Vengnja
Malta
Nyderlandai
Austnja

n.d.
12,8

113

U

19,2

133

19,9
•1^ >R
19,6
"153

-^-į*

22
9,6
11,7 •V-;.'

9
J:t • w

23.1
-20 "'iŠ

21,2
19,1 *• •

25,6
20

25,7
203

21,3
••:.- 20,2

14,1
15,9 '-ii

13,5
12,3 " '"

13,4
12.4

14,9
tt.4

14,5
.; ••-; •- 12,3

14,8
-f:^. 10,2 •?K'-

15
10.5^

15,3
11,1

15,5
'';'I 10,3

12

12,4

12

12,1
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Šalis/Metai

2004

Lenkija^

n. d.
20,4

Portugalija
Rumunija

'..;

18

Slovėnija
Slovakija<;

n. d.
n. d.

Suomija
Švedij a "

11
:

Jungtinė Karalystė

113

2005
' .'-;' • 20,5 o

2006

2007

19,1

•••• 17,3

2008
16,9

:

17,1

2010
17,6

19,4
n. d. :.f< •

18,5
n. d.

18,1
: 243

18,5
23,4

į

17,9
22,4

17,9
21,1

12,2
13,3 -'į'.

11,6
11,6

11.5
'• •':••' 10.5 .

12,3
10,9

11,3
"••-

12,7

•'•••:•

11,7
.-^•• ^ ~'i

12,6

13,6
12,2

13,8

13,1

18,7

17,3

"

n.d.

19

123
19

13
'U-- 10,5
18,6

:

2009

12
12,9

n. d.
n. d.- nėra duomenų.
Šaltinis: At-risk-of-poverty rate bygender. ..Eurostat". [žiūrėta 2011 m. lapkričio 17 d.]. Prieiga per inter^etu:
http://appsso.eurostaLec.europa.eu/nui/setupModiIyTableLayout.do.
2-7priedas. Išėjusiųjų į pensiją skurdo rizikos lygis ES šalyse2004-2010 m. (proc.)
*:.
SalyiAintai
Europos Sąjunga (27 šalys)
Europos Sąjunga (15 Salių)

2^04200520062007 , 200820092010
n. d.15,91616,616,115,413,8
-n, d.V;i 16,6. 16,617,3;.į 1,415,314.1

Naujos valstybės narės (12 šalių)
Belgija
...:
,..

-

Bulgarija
Čekila :

n, d.n. d,18,323,631,736,530
. n.d.įf 6,1636,37 I7,163 -

• ri';- .-.-.•

Danija
*ieti|a...---i:'-'į^U.:'^%:>
Estija
Airija

"'T;-- , --sįį- •'•

Graikija
Ispanija

2513,814,114,115,415,612,7
17,9į- 19,120,219.6•?{:. 18,317^16,1 v

14,715,815,516,616,519,116,6
n.d.%: 12.S12,417'
1514,913,4 "-

^^

2522,828,637,143,337.917,9
33^f 29• 25,326,9į 1815,5n. d. .;

•?.

25,824,924,321,520,318,419
, 24,4* 24,S23,921,9' 21319^16,3 '

Prancūzija
Mįa ....

'•]-..• ••' .^••'

13,313,41310,28,88,77,6
.15,4i| 16,1 .-.•• 153153=<. 14313,7123 '

Kipras
Latvja 'X-:

į:^- : i'

n.d.48,350,149,548,147,8n.d.
i n.lt.% 233; 34,5
^ 37,7' •
56,1 '
51,2
. Z\Z "

Lietuva
(Juksembagas

••;' : 'Sr

n.d.17,522,729,830,827,613.3
% 7,2:įį- 7,36,4 ••
8,3.į 4,9 ..S^5,4 jį

s"

Vengrija
Malta

•;.?""'

Nyderlandai
Austiia .

••'. r •.-•>^•

Lenkija
PortugaHia

. ^t* •

; T?

;V

n.d.1011,78,16,8
44
'-. '•'- md.^ 19,920,523,5:~ 24^20,518,7 ''
n.d.4,85,48.58,36,75,7
133Sv 12,113,311.9':• 13,114,2133 ''n.d.10,56,86,49,612,312,8
25,8I; 25,122,923,1V 20,1"17,418.5

Rumunija
n.d.n.d.n.d.22,91915,712,8
Slovėnija '•Vį'^,-' n.d.;*; 16,816,816,5^ 17,917,418,3

;

Slovakija
Suomija

t

Švedija

..^'

n.d.6,98,189,78,96,7
,^;;. 15; m*,-"< 20,120,5į 21,821,7 .'17
139.511,39,514,917,615,6

Jungtine Karalystė i . ••.'•••.:.••.•• „.t.^f 253v;

28327,7v 28,424njt.

-

n. ^. - nėra duomenų.
Šaltinis: At-risk-ofpoverty rate by mostjreąuent activity status (Source: SllC). Retired persons. ..Eurostat". [žiūrėta
2011 m lapkričio 14 d.]. Prieiga per internet^: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=t
able&plugin=l&pcode^tessil24&language=en.

47

Socialinis draudimas LieCuvo/e: kontekstas.

2-8 priedas. Bendra pakeičiamumo norma (išskyrus kitas socialines išmokas)6 ES šalyse
2003-2010 m.
Satys/metai

V-

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

'

N.d.
n. d.

0,51
0,51

0,51
0,51

0,49
0,49

0,50
0,50

0,51
0,51

0,53
0,53

0,45

0,52

0,51

0,50

0,51

0,53

0,57

0,42

0,42

0,44

0,45

0,45

0,46

0.630
n.d.

0,600

0,37
0,52

0,34
0,51 :

0,34

0^1

0,37
0,51

0,43
0,54

0,35
n.<t

0,35
0,46

0,37
0,46

0,39

;^

0,46

0,41
: 0.44

v:-"

0,45
0,41

0,47
0,46 ,

0,49
0,38

0,47
0,49

0,45
0.49

Europos Sąjunga (27 šalys)
Europos Sąjunga (15 Šatų) '"••'
Naujos valstybės narės (12 šalių)
Bei^

•-..;••

,•:

Bulgarija
Čekija

'fJ ••'. •••:•^•"

Danija
VoMetja

••;'< "

•""•:•.•'

Estija
Atrija :.'•'-: ;::: V !%/

v

0,51
0,42

0,44

0,47
0,52
0,48 •

0,49
0,55
n. d.

•

0,49
0,58

0.49

0,40
0,47

0,41

:'?%:.

0,50
0,52

0,49

^.

0,49

n.d.
0,41
0,49- ; 0,53

' :/

>:

0,56
0,59

0,57

'} v

0^8

0,58
0,58

0,60
0,49

0,66
0,51

0,68
0,51

0,67
0,53

Kipras
Latvija '• ^-:^zi. ' "^y•'

n.d.
V\~ n.d.

0,29
0,6t

0,28
0,49 c

0,29
0,38

0,32
0,30 •

0,35
0,35 y

n.d.
0.46

Lietuva
Liuksemburgas r^v

0,47
0,63

0,44
0,66 .

0^1

0,44
0,58 '•

0,48

V'

n.d.
0,60

0,40

: ^:;--

0^2

0,60
0,68

Vengrija
Malta

:'->,•

•

'••

•''

n.d.
n. d.

0,61
0,52 ^

0,48

0,58
0,48

0,61
0,42

0,62
0,47

0,60
0,46

Nyderiandai
Austrij^

'^r-

.;

n.d.
0,59

0,43
0,68 '

0,43
0,65

0,43
0,62

0,43

:^-^,

0,68

0,47
0,44
0,64 ...-' : 0,64

n. d.
0,53

0,58
0,60

0,59
0,59

0,58

•.':•• ;"•

0,47 . :

0,56
0,51 '••

0,56
0,50

n.d.
0,42

n.d.
0,41

0,43

0,49
0,44

0,55
0,45 ;

0,65

0,44

n.d.
0,47 ':

0,65
0,46 "':•

0,57
0,47

0,54
0,47

0,54
0,49

0,55
0,48

0,61
0,50

0,62
n.d, •"

0,60
0,42

0.62
0,45.

0,63
0,44

0,62
0,43 '

0,60
0,44

0,60
n. d.

Graikija
Ispanija
Prancūzij a
talija

Lenkija
PortugaHa
Rumunija
Slovenja
Slovakija
Suon^

'yy' ^įf.

^:
y^" •

"^?: •• V^5

Švedija
Jungtine Karalyste

-•'••-.

n.d.
'^f; n.d.'"v'^
^• '^

0,54

:

0,57
0,59
0,45

n. d. — Ttėro ouohigyii^.
Šaltinis: Aggregate replacement ratio. „Eurostat". [žiūrėta 2011 m. lapkričio 10 d]. Prieiga per internetu: http://
appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupDownloads.do.
2-9 priedas. Dirbančiųjų skurdo rizikos lygis ES šalyse 2003-2010 m. (proc.)
Šalys/metai
Europos Sąjunga (27 šalys) ;?

2003
n.d. '•'

2004
n. d. :;

Europos Sąjunga (15 šalių)
Naujos valstybes narės (12 šalių)

n.d.
n. d.

n.d.
9,1

Belgija

6,5

4

2009
2010
8,4 , " 8,4

i^

2007
8,4 .

2008
8,5 ;:

11,7

7,4
11.2

7,9
10,4

10,4

7,9
10,2

10.4

3,9

4,1

4.3

4,8

4,6

4,5

2005
8,2 ••:•- •
7,3

2006

8

7,9

6Aggregate replacement ratio (exduding other sočiai benefits) - the indicator is defined as the ratio of the median
individual gross pensionsof 65-74 age category relative to median individual grosseamings of 50-59 age category,
exciuding other sočiai benefits. For 2004-2005 data, aggregate income replacement ratio is based on net income
components for ES, EL, IT, LV. PT. EU aggregate figures are calculated as population-weighted averages of national
values.
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Šalys/metai
Bulgarija
Čekija
Danija
Vokietija

e*

2003

2004
n.d.

2005

n. d.
n d.
4,5

n. d.
4,8

3.5
; 4,8

n d.
n.4

n.d.
-9,1 •:

2006
5,4

0.4

2007
5,8

3.5
3,3
J i-'. 4,5 ;' •'• 4,1 .;'.

4,8

5,5

7,4
7,8

r$ ; '• 7^ ^.

2008
7,5

2009
7,4

2010
7,7

3,6

3,1
5,9

3,7
6,5

7,1
7.3 •••':

6,8
8,1

7,2
8,4

5

Ainja

7,5

6
' 12,9

6.2
13,8 ;

6,5

nu

6,7
13,1

5,6

Gra*į|a

14^

14,3

5.3
13,8

13,8

Ispanija
PiancOzja

n d.
n.4

10,8
5,4

10,4
6,1

9,9
'•: 6 •••*

10,7
6,5

10,6
6.8

11,4
6,7

12,7
8.6

Italija
Kipras

n d.
n.4

9,4
h.d.

8,8
6,5

10,2
T

9,4
n.4

Latvija
Uetuva

n d.
n.4

n.d.

9

11.4

10 V •'•': ' 10 'i

9,7
8 i':

11
9,3 ^

11.1
10.4

12.3

Liuksemburgas
Vsngnja

7,1
n.4 "'

9,8

9,3

9,4
6,8

10

10,6

6^

5,3

Malta
Nyderlandai

n d.

5,9
5,1
4,9
11,4

8,5

9,6
9.8
7^ ' '< • 6^ X
11,2

Lenkija
Portugalija
Rumunija

7,7
.*

10,3
-i; 6,8
4.7
n.d.
4,5
': 4,4 '•
a. 4 : ) 5^
6,8
7,4
6,4
: 13,8
A4
12,8

n d.
o. d.

12,4
n.4 "•:

Slovėnija
Sbvataja

n d.
n.4

Austnja

n.4

Suomija

n d.

Švedjja

iid.

0.4

11,9
n.4
n.d.
4.6
n.4 į V 8,9
4,4
6,1

5^

•:

3.7
5,5

5

-.

9,7

4,5
4,6

4,8

5.7
5 ;

6,1
11,7

6,3

5,9

nu

11

9,7
18,3

11.8
17,5

10.3

9,7

17S

n^

4,7
4.9 ^

5,1
5,8

4,8
5.2

5,3
5,6

4,5
5
7,4 ' ' M ^-

5,1
6,8

3.7

63

3.6
6,5

11,2
^n.4 ''*
4,8
'•': ;. W ^
'

8,9

M

n.d.

Jungtinė Karalystė
n d.
8,2
n.d.
7,8
8,5
6,7
n.d.
8
n. d. - nėra duomenų.
Šaltinis: At-risk-ofpoverty rate by most freąuent activity status (Source: S1LC). Employed persons. „Eurostat".
[žiūrėta 2011 m lapkričio 14 d.}. Prieiga per internetu: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.
do ?tab=table&p}ugin=l&pcode=tessil24&language= en.
2-10 priedas. Skirtingą darbo užmokestį gaunančių asmenų dalyvavimo pensijų draudimo
sistemoje rezultatai (40 mi. stažas)1
Darbo užmokesčio klasės:
2010 m, atlyginimas (bruto) ^

1MMA

2010 m. atlyginimas (neto)7
Pens^os dydis* -••
y'-f'^' •

800.0
678,5
621,40

Pagrindinė dalis
Papiktomadafe T-"'"V^Hv

W,40

0,5 VDU
994,05

1VDU
1988,1

1,5 VDU
2982,15

3976^

2,5 VDU
4970,25

3 VDU
5964,3

5 VDU
9940,5

820,16
.850,14

1645,8
796,28

2271,47
942,42

3021,91
1088.55

3777,39
1234,69

4532,86
1380,83

7554,78
1674,00

146,14

292,28

396,00
584,5*
438,42

730,69

876,83

1170.0

0.54

0,59

0,64

0,70

0,32

0,27

0,25

0,23

0,17

0,41

0,36

0,33

0,30

0^2

Priedas už stažo metus

2 VDU

108,00
" 0.37 '••-' ' 0,47

^apMomos dalies swris pensįojs:

8,19

622

Pensijos santykis su paskutinių
metų pajamomis (bruto):

0,78

0,65

0,40

Pensijos santykis su paskutinį
metų pajamomis (neto):

0,92

0,79

0,52

•

^Neto atlyginimas apskaičiuotas su prielaida, kad hipotetiniis asmuo neturi vaikų, dirbo visus metus ir gavo vienodo dydžio algą
"Pensijos dydis apskaičiuotas 2011 m. kainomis, remiantis 2011 m. pensijų dydžio apskaičiavimo taisyklėmis (Įstatymo redakcija
aktuali nuo 2011-07-13), 2011 m. einamųjų metų draudžiamųjų pajamų ir bazinės pensijos dydžiais.
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Darbo užmokesčio klasės:

1 MMA

0,5 VDU

1 VDU

1,5 VDU

2 VDU

2,5 VDU

3 VDU

5 VDU

Pensijųformulės koeficientų reikšmės:

360
40
0,502

0,625

1,249

1,874

2,4983,123

3,747

5,000

1170
MMA - šalies minimali mėnesio alga; VDU - vidutinis darbo užmokestis, šalies ūkis su individualiosiomis įmonėmis.
Šaltinis: apskaičiuota autorių pagal Statistikos departamento duomenis.
2-11 priedas. Skirtingą darbo užmokestį gaunančių asmenų dalyvavimo pensijų draudimo
sistemoje rezultatai (30 m. stažas)
Darbo užmokesčio klasės:

1 MMA

0,5 VDU

1 VDU

1,5 VDU

2 VDU

2,5 VDU

3 VDU

5 VDU

3976,2
3021,91

4970,25
3777,39

5964,3
4532,86

9940,5
7554,78

834,42

944,02

1053,62

1273,50

2010 m. atlyginimas (bruto)
2010 m. atlyginimas (neto)'

800,0
678,5

994,05
820,16

1988,1
1545,8

2982,15
2271,47

Pensijos dydis0

484,05

505,60

615,21

724,81

39

Pagrindinė dalis
88,05

Papildoma dalis
Priedas už stažo metus
Papildomos dalies svoris
pensijoje:
Pensijos santykis su paskuti
nių metų pajamomis (bruto):
Pensijos santykis su paskuti
nių metų pajamomis (neto):

219,21

328,81

438,42

548,02

657,62

877,50

0,18

0,22

0,36

0,45

0,53

0,58

0,62

0,69

0,61

0,51

0,31

0,24

0,21

0,19

0,18

0,13

0,71

0,62

0,40

0,32

0,25

0,23

0,17

Pensijų formulės koeficientų reikšmėj:
360

30
0,625

1,249

1,874

2,498

1170
Šaltinis: apskaičiuota autorių pagal Statistikos departamento duomenis.
2-12 priedas. Senatvės pensijos bruto ir neto pakeitimo norma skirtingose darbo
užmokesčio grupėse (turint būtinąjį 30 m. darbo stažą)

MMA

0,5 VDU1 VDU1,S VD J2 VDU2,5 VDU3 VDU
DraudHamųjų pajamų urna visą itaio laikotarpi""' penljot
•Pensijos santykis ^u paskutinių metų atlygin ui neto)
•Pensijos santykis su paskutinių metų at K/gini o (bruto)

ali mėnesio alga;
MMA - šalie
g VDU - vidutinis darbo užmokestis, šalies ūkis su individualiosiomis įrr
Šaltinis: apskaičiuota autorių pagal Statistikos departamento duomenis.

^Neto atlyginimas apskaičiuotas su prielaida, kad hipotetinis asmuo neturi vaikų, dirbo visus metus ir gavo vienodo dydžio algą.
'^Pensijos dydis apskaičiuotas 2011 m. kainomis, remiantis 2011 m. pensijų dydžio apskaičiavimo taisyklėmis ([statymo redak
cija aktuali nuo 2011-07-13), 2011 m. einamųjų metų draudžiamųjų pajamų ir bazinės pensijos dydžiais.
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2-13 priedas. Skirtingų ūkio šakų atstovų dalyvavimo pensijų draudimo sistemoje
rezultatų skirtumai
a MM ^^. , ^.

' '
'i
rnvnusttMi^mniiipmmuha- (u^h. praauri rtnansmts KUOt

"f. ^^ -"* ^* ** ^^

^^

'" * *^
Paskuligini^^š

1988'1 21836

1865'8

2025'3

1929'4

1728i1

M1^ 1999l? 2003i8

3776'5

2015'8

BisatlyBimmas 1552,^ 1695,2
^to-te

1463,2

1572,9

1503,0

1358,0

2002,3

1554,3 1557,2

2670,1

1566,0

dydi*S

796l2S 833'34

785'27

818'91

804'12

818'62

951'47

78Bl49

msid* 292'28 32Sl34

281'27

314'91

300'12

314'82

447'47

282'49 286'69

637'94

323'43

(bruto):

už stažo106,60
Papil
domos
dalies
svoris
pensijoje:
santykis
su pa
skutinių

Pensijos
santykis
sk^nių

0,37

0,40

0,36

0,380,37

0,38

0,47

0,36

0,36

0,56

0,39

0,40

0,38

0,42

0.4O

0,42

0,47

0,36

0,39

0,39

0,30

0,41

'51

'49

a54

'52a54

a60

0|48

'61

'51

'*1

1.912

1,207

1,225

2.726

metų alga
(neto)
BP360
K1.249

1.407

1,202

1.346

1.283

1.345

Šaltinis, apskaičiuota autorių pagal Statistikos departamento duomenį:
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1.382

Specia

^

^,

Jau

ilų dar

ir*

^

Nekva

2-14 priedas. Pagrindinių profesijų grupių atstovų dalyvavimo pensijų draudimo sistemoje
rezultatų skirtumai
IMsėsaMų
leidėjai,
vyresnieji
valstybes
pareigūnai,
įmonių, ^Staigų,
organizacijų ir
kiti vadovai
Paskutnre
atlyginimas
(bruto)
Paskutinis "'
atlyginimas
(neto-be
vaikų)
Pensi|os
dydis
fagmd^
dafc
Papildoma
dalis
Predasui
stažo metus
Papildomos
dalies svoris
pensine
Pensijos *
santykis su
paskutinių
metų alga

355384

listai

Jauncsntejf
nesnieji
specia
tarnaulistai Ir
tojai
technikai

250529

195417

1665 26

lifikuoti
dirbinin*
k*

buoto^i^

^

1318 80

168806

19233 1521,04

1310,13

1062 87

897 98

81131

765 88

KI57^3

1335,78

819,?9

393 98

307 31

26188
ir^' *<•

1092 34

1326^8

891^l ^
- -*^

71139
396,08

558 87

'^

-•"- ^ą

. • *.e-i

77140

68168

^^^^

207 39

e,o& "^V ^

675 78

"! ^ n

^^

17768

76946

267 40

265 46

17178

>
v-y ^^

0 53

044

038

034

fl,38

8,36

8,42

HM

'"• A ~~ " '
Pensijos
santykis su
0,39
paskutinių
metų alga
(neto)
I^tn^fiiiiiiUiLi

029

026

035

0.60

O.4S

0,47

0,53

0,58

0,67

0,74

360
1664

1313

025

m\
^ •&%^^

1 119

0 886

0,58

0,58

0 759

1143

0,76

'•^-^^

^^^ ^*

-^- ^-

2386

034

'^

BP
K

1700 38

1129 85

^*"•'?

ZfflftM

~'S

^aalauor
KvalinituoKvali
sekto
(renginių
fikuoti
riaus ir
ir mašinų
2emes
parduo- ^
darbioperanlnkailr
tuvių bei
(urMe'j el
kystės"da^
ntatai"

1134

0 734

Šaltinis: apskaičiuota autorių pagal Statistikos departamento duomenį
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III DALIES PRIEDAI
3-1 priedas

Siekiant parodyti realius (be infliacijos poveikio) jmokos iš išmokų pokyčius pa
gal jų nekintamą (t. y. laikotarpio pradžios 1994 m.} vertę, perskaičiuojame pirminius
išmokų ir įmokų duomenis. Tam naudojame rodiklius, pateiktus lentelėje:

a.defliatorių - kiekvienų einamųjų metų kainų pokytį palyginti su 1994 m.;
(Lietuvos statistikos departamento duomenys http://dbl.stat.gov.lt/stat-

bank/default.asp?w=1280);
b.kiekvienerių metų realaus BVP augimas, lyginant su praėjusiais metais;
c.kiekvienerių metų realaus BVP pokytis, palyginti su 1994 m. („Eurostat" duo
menys: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=l&pl

ugin=l&language=en&pcode=tecOO 115)
MetaiDefflatorlus

;ft

BVP realui metinis augimas (pcoft) BVP pokytis, lyginant su 1994 m.

19941.001.00
1996 -r-aįį; - ;" 1.36 '^•^':-•';^:^'3.3 'f;-- •':>} ••"•.•• 1.03 •;• įv ,3
19961.545.21.09
1997,.;\,',.: •••.'":- 1.66 .'•"
'•./:.•
#1S %-: "-_•- '
1.17

-:> ..

19981.77.61.26
1999r^':1.71 ••'.-;•• ' ,^Vy" :-~C. -:-'-1.1 ;;1 [':•"'
••;':•.
12*

'•

• •--;

'-<:.:-

Į>

20001.7312.31.40
..2001 •••,^'- . ••"•-': 1J6 ;>-: ..-^.•"^ r- :^ 8.7 'i:-'\~l/
rf '
1.49
20021.746.81.59
2003įį:: .-."••;': 1.72/4?"
-ife .'.f 10.3 i:;.
v; :^: 1-75
20041.777.41.88
2006 ;^:• ••'-}• UO.. ''y • ^i"'----'!> .":' 7J1 ^• •'• •
'•2.03
20061.97.82.19
2007---v-į 2.05 ;••• : ~::;^.:
;^.' ';;9.8 ::
5^
'•'•'•
241

%•

•. .:••' .;• .'^
• '
,^

•*
s

20082.222.92.47
2009<^••'•<:
• Z25 •^^' >i> :: '••'• -14.8 ^\:
^- : ":-i:
2.11 .:^! ' .' ' >|
20102.341.42.14
Kintamieji:
Paaiškinimai:
is - išmokatarp_visu - šis vidurkis skaičiuojamas sumuojant kiekvienerių metų visų
i - įmokaapdraustųjų išmokas ir tada dalijant jas iš 600 (apdraustųjų skaičiaus
L - ligomsduomenyse). Taip paskaičiuojamas vidutinis išmokos dydis, tenkantis vienam
M - motinysteiapdraustajam, nepriklausomai nuo to, ar jis gavo išmoką, ar ne.
mean • vidurkis
tarp_gavusm - sis viūufkis sKaiciuojamas susumuotas KieKvienerių metų
visų apdraustųjų išmokas dalinant iš gavusiųjų išmokas skaičiaus. Taip
paskaičiuojamas vidutinis išmokos dydis.
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3-2 priedas. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis šalies ūkyje

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, http://www.stat.gov.lt/It/news/view?id=10561.

3-3 priedas. Nedarbo išmokų reformoms reikalingos lėšos ir santykiai su status ąuo
Nedarbo išmokos
struktūra:
.Lubos':

2012 m.
(50/25 p.
norma)

2012 m.

Pakeista
struktūra
(90/60 p.
norma)*

Pakeista struktūra (90/60 p.
norma)
1.05'EMDP
=1562.4

OJ'1488 = 1041.6

650.0

Išlaidos išmokoms, mm. U
Motinystes/tėvystės p.

654.9

629.9

613.9

654.9

628.1

591.1

Motinystės pašaipa

171.7

165.0

160.7

171.7

1645

153.2

51.5

50.1

53.6

51.3

41.3

Tėvystės pašalpa

53.6

Nedarbo išmoka

226.1

259.5

280.8

261.4

261.4

913.4

Išviso

1,106.3

1,105.9

1,105.5

1,141.6

1,105.4

1,099.0

Išlaidų santykis su status quo
Motinystės/tėvystės p.

96.2%

93.7%

100.0%

959%

90.3%

Motinystes pašalpa

96.1%

93.6%

100.0%

95.8%

89.2%

Tėvystės pašalpa

96.1%

93.6%

100.0%

95.8%

77.1%

Nedarbo išmoka

114.8%

124.2%

115.6%

115.6%

138.6%

99.9%
99.9%
103.2%
100.0%
ttlaldos Išmokomi po maksimalios Išmokos trukmės liginimo

Iš viso
Nedarbo išmokos (a)*
Nedarbo išmokos (b)'

254.9

280,6

296.5

291.4

349.8

330.1

396.7

318,2
335.4
292.3
Išlaidos išmokoms po maksimalios išmokos trukmės liginimo santykis su scenarijumi iki liginimo

Santykis su 2012 m. (a)

99.3%

112.7%108.2%105.6%:111.5%111.6%

Nedarbo išmokos (b)129.3%122.6%119.4%:126.3%127.2%
Pastaba: * Biudžeto apribojimai konstruojant scenarijų nėra taikomi; a - iki 9 mėn., b - iki 12 mėn.
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