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Problema
• Kiek pervedama II pakopai, žmogus paprastai
žino:
– tarkime, 2 proc. nuo algos ant popieriaus

• O kiek dėl to pervedimo sumažėja Sodros
pensija (tiksliau jos papildoma dalis, nes tik ji
mažinama), visuomenė žino mažiau
• Pagrindinis klausimas: ar tas sumažėjimas yra
adekvatus?

Sodros pensijos papildoma dalis
 Sodros pensijos papildoma dalis apskaičiuojama taip:
0,005*S*K*D
kur:
S – stažas metais
K = [min(5;“W“/D)]
“W” – alga ant popieriaus (be “darbdavio” Sodros dalies)
D – draudžiamosios pajamos (dabar 1488 LTL)

Sodros pensijos papildomos dalies
mažinimo formulė
 Pervedant x% nuo “W” į II pakopą, koeficientu
d mažinamas K:
0,005*S*dK*D
 Pavyzdys (Medaiskis/Gudaitis 2013):

Sodros pensijos papildomos dalies
mažinimo formulė (2)

Ar d teisingas?
 Kaip sau atsakyti, ar Sodros reformatorių
nustatytas d koeficientas yra adekvatus?
 Kas yra adekvatus:
 kol kas negalime tiesiogiai palyginti, ar tai ką
pervedėm į II pakopą yra ekvivalentiškumo prasme
tas pats, ko netekom Sodroje
 taip yra todėl, kad Sodroje kaupiam „taškus“
(pensines teises), o ne LTL, kaip būtų NDC
(notional defined contribution) sistemoje, kurią
siūliau įvesti Lietuvoje (Kuodis 2010, 2011)

Skaičiavimų prielaidos
 Bet į klausimą iš principo galima atsakyti:
 d bus ekvivalentiškas, jei mažesnė mėnesinė pensija
Sodroje bus lygi pensijai, mokamai II pakopos

 Supaprastinimui, padarykime šias prielaidas:
 pagal dabartinės pensijų sistemos parametrus vedame
pavyzdyje naudojamus 2% nuo „W“ į II pakopą
 tą darome 35 metus
 pensijas iš abiejų pakopų gauname 15 metų
 ignoruojame grynąsias (po komisinių) grąžas abiejose
pensijų pakopose, nes mums reikia iškristalizuoti d
ekvivalentiškumo problematiką

Skaičiavimai
DU "ant popieriaus" (LTL/mėn)
k mažinimo koeficientas
PAYG
Mazesne pensija/men
Maziau is PAYG viso
II pakopa
Pervesta II pakopon/men
Pervesta II pakopon viso
Didesne pensija II pakopos
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Skirtumas %
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 -30LTL gautas pagal 0,005*S*dK*D, kai d = 0,785
 +37LTL yra paprastas anuitetas (=A/(15metų*12mėn.) iš
per 35 metus sukauptos pagrindinės sumos II pakopoje
(A), mokant 2% nuo “W”.

Išvados
 d pensijų reformatorių nustatytas pagal tokią
formulę, kad:
 II pakopa atrodo žmogui „geras deal‘as“ vien dėl to,
kad Sodros pensija sumažėja 24% mažiau, nei
atsiranda papildoma II pakopos pensija (anuitetas), t.y.
vien tik atsižvelgiant į pagrindinės sumos (principal)
kaupimą (pensinių teisių Sodroje, aiškiai išreikštų
pinigų II pakopoje).
 tai taip pat reiškia, kad II pakopa paima iš Sodros
daugiau išteklių, nei sumažėja jos įsipareigojimai – dėl
„nekaltos“ d apskaičiavimo tvarkos atsiranda aiškiai
neišreikšta (implicitinė) skylė Sodros finansuose.
***Pabaiga***

