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"Mana iš dangaus" #1

Kadangi S kaupiami "taškai", 
pakeičiamumas - paslėptas nuo žmonių

F šis neskaidrumas - patogus!

(A.Butkevičiaus) "riekė ant riekės"! Ne!!! "riekė vietoje riekės"

+1€ S, -1€ F -1€ S, +1€ F
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Kada "manos iš dangaus" nebūtų

Jei S būtų kaupiami €. Tam reikia 
asmeninių sąskaitų S (NDC) 

ekonomika.org/Econlib/rk_Sodra_2016.p
df

Kiek paslėptas?

S pensija mažėja mažiau, nei turėtų
Pasekmė: F "alternatyva"  pagražėja

Bet tai - savęs apgaudinėjimas

Kur ir kaip paslėptas?

Pensijos mažinimo parametras d: kas apie 
jį žino? Ar jis adekvatus? Ne...

ekonomika.org/Econlib/rk_antra_pakopa
_2016.pdf
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Komisinių skirtumai?

S yra efektyvi: nedidelis mokestis nuo 
einamųjų įmokų, nes nereikia investuot

F: (didesnis) mokestis nuo įmokų + 
mokestis nuo turto (žr. pav.)

Kas iš principo apsprendžia grąžą

Algų fondo didėjimas (=gW·gL≈gNGDP) yra 
≈investicija į "nominal-GDP-linked bond"

Investicinių portfelių grąža; LBA vadovas: 
"S turi gražą??? Nieko negirdėjau..." 

Tarkime, kad S kaupiam € (po NDC reformos taip ir būtų)

Tada galėtume palyginti: 1€ S grąžą... ... su 1€ F grąža
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Aibės 
e /0*99/ – žmogaus amžius 
   ew /15*64/ – darbingas žmogaus amžius 
   ep /65*99/ – pensinis žmogaus amžius 
 
t /2015*2050/ – metai 
 
Demografijos modeliavimas 
 
Parametrai 
pr_d(e) – mirties tikimybė, būnant amžiaus e  
pr_b(e) – moters gimdymo tikimybė, būnant amžiaus e 
pr_s(e) – išgyvenimo tikimybė, būnant amžiaus e [= 1 – pr_d(e)] 
 
Kintamieji  
n(e,t) – e amžiaus gyventojų skaičius metais t 
nd(e,t) – e amžiaus gyventojų mirčių skaičius metais t 
nb(e,t) – e amžiaus moterų pagimdytų vaikų skaičius metais t 
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Lygtys 
 
n(“e0”,t+1) = Σe nb(e,t) 
n(e+1,t+1) = n(e,t) – nd(e,t) 
nb(e,t) = pr_b(e) · (n(e,t)/2) 
nd(e,t) = pr_d(e) · n(e,t) 
 
Gamybos, pajamų, vartojimo ir pensijų sistemos modeliavimas 
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Modelis augimo tempais 
 
gw = gA + π 
gW = gw + gnw 
gT = gW 

gb = gT – gnp 

gxdp = gb – π 
 
Įstatome: 
gb = [gA + π + gnw] – gnp 
 
Laužtiniuose skliaustuose: ≈ gNBVP 
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Šaltinis: T. Gudaitis 
http://vddb.laba.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2010~D_20100507_093219-
29272/DS.005.0.01.ETD  
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Na ir kas?:) Diversifikacijos mitas 

S: demografija veikia ir S, ir F; pensijos PG
priklausys nuo jaunų kuriamo produkto

F finansininkai: "negalima visų kiaušinių į 
1-ą krepšį", "S - Ponzi, net ne nuosavybė" 

Kas iš principo apsprendžia grąžą: neortodoksai

Demografija+našumas
∆Kreditas, share buy-backs, demografija, 

QE, pačios pensijų "reformos"...

Nuo ko priklauso investicinio portfelio grąža? 

F finansininkai nežino, nes jie mokosi 
"ketčupo" finansų (L. Summers) 

F finansininkų mitas: praeities grąžos 
(equity risk premium) ekstrapoliuojami
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S&P500 indeksas finansializacijos epochoje 
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Na ir kas?:) "Valgymo" mitas 

S: finansinio turto nevalgome, reiks keist į
duoną. Kokiu santykiu?:) (↓pfa, ↑π)

F finansininkai: kuo daugiau finansinio 
turto, tuo geriau pensininkui

Na ir kas?:) Turto mitas

S: pensinės teisės YRA turtas, duodantis 
apie su NBVP susietos obligacijos grąžą

F finansininkai: S - ne turtas, o akcijos, 
obligacijos etc. - turtas

Na ir kas?:) Diversifikacijos mitas II 

S: investuojama panašios demografijos 
šalyse (ES, JAV, Kinija, Japonija), net savo!

F finansininkai: investuojam kitose šalyse, 
diversifikuojam
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"Mana iš dangaus #2" - subsidijos

S: "kvieskit psichiatrus" - valdžia (kaip ir 
taburetė) negyva, neturi pinigų

F finansininkai: kaupti F "apsimoka", nes 
"valdžia subsidijuoja" (2+2+2...)

Kaupimas F: nauda ar žala ekonomikai? (2)

S: taupymas PAYG iš karto grąžinamas į 
ekonomiką per pensijas

Einamasis taupymas išvežamas iš šalies, 
AD mažėja dar ir dėl multiplikatoriaus

Kaupimas F: nauda ar žala ekonomikai?

S: daugiau planuojamų (desired) S → 
↓AD (paklausa) → ↓I → ↓S (ex post)

F finansininkai: daugiau S (saving) → 
daugiau I (investment)
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(galiausiai) Anuitetų problema

S: aktuariškai teisingas laukiamos 
gyvenimo trukmės (LGT) įvertinimas

Jei LGT yra 80 metų, anuitetų pardavėjai 
gali preziumuoti 100 m. Ir ką tu jiems?

"Mana iš dangaus #2" - subsidijos (3)

S: tada pasimato, kad "subsidijuojam" 
patys save - mažiau gausim kitoj vietoj...

... didesnius mokesčius ateityje, ar 
mažiau viešųjų paslaugų.

"Mana iš dangaus #2" - subsidijos (2)

S: analizė turi būti antropocentriška -
(ne)naudos gavėjai - žmonių grupės

LLRI: F - "žmonių pinigai, S - "valdžios 
pinigai"
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NUSTEBĘ? ☺☺☺☺ 

 
Šaltinis: Altiparmakov (2011), „Assessing the Financial Performance of Pension Privatization 
in Emerging Europe“. 
Pastaba: Lenkijos išimtis dėl dosnių valstybės VP palūkanų – mokesčių mokėtojai „kaupia“ 
savo didesnių mokesčių/ mažesnio viešųjų paslaugų kiekio sąskaita☺ 
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IŠVADOS: 
 

� Pasaulio bankas (PB) pakišo finansializacijos eksperimentą, 
kuris nekritiškai buvo priimtas Lietuvoje ir kitose. 
Centrinės/Rytų Europos šalyse. Lietuvoje didžiausia reformos 
ideologė buvo buvusi Laisvos rinkos instituto ekspertė. 

� PB buvo „sunešiotas“ net iš vidaus – jų vyr. ekonomisto, 
Nobelio laureato prof. Josepho Stiglitzo☺ 

� PB „kompetenciją“ rodo jų kone pagrindinis argumentas, 
kartojamas iki šiol: kad didesnis Einamasis taupymas lemia 
daugiau Investicijų. 

� Mamma mia, taip būna tik nemonetarinėse (arba visiškai pilno 
užimtumo ekonomikose) – „nesuvalgei dalies grūdų, tai virs 
sėkla“☺ 
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� Realiose monetarinėse ekonomikose yra priešingai: 
Investicijos pagimdo einamąjį taupymą, nes taupymo ir 
investicijų sprendimus priima skirtingi žmonės. 

� Pensijų fondų sistema yra vienas iš paklausos išnykimo 
veiksnių arba, jei investuojama savo šalyje, jie pažeidžiami to 
pačio sistematinio demografinio šoko. 

� Didiejo pensijų etc. fondų naudos gavėjai (tai padės ir 
diskutuojant apie nelygybę☺): 
o jų valdytojai – „high financiers“ (mokantys ketčupo 

finansų teoriją ir efektyvių rinkų hipotezę☺); 
o daug uždirbantys, nes bent iš dalies apeina Sodros įmokų 

lubų nebuvimo problemą. Pastaroji turi būti spręstina 
tiesiogiai: 
http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_mok_ref_kryptys_
2014.pdf  
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o mokestinė skylė su „Investiciniu gyvybės draudimu“ ir III 
pakopa – elito kromelis (15% grąža per GPM 
susigrąžinimą + riebūs, nereguliuojami komisiniai fondų 
valdytojams), prastuomenei už indėlius gaunant 0%. 

� Bet visa tai visuomenei sužinot sunku, nes Fondų asociacijos: 
o samdo lobistus (LLRI, liberalias partijas), 
o ir viešųjų ryšių kompanijas, 
o panaudoja komercinių bankų ekonomistus, 
o naudoja net nacionalinį transliuotoją (“Litas prie lito”), 
o kad tiražuotų savo mitus, kurie remiasi arba dviveidyste, 

arba (dažniausiai) nekompetencija.  
 

FINANSINĖ ALCHEMIJA NEGALI IŠSPRĘST REALIŲ PROBLEMŲ KAIP 
DEMOGRAFIJA, BET VILTIS GALI NUGALĖTI PROTĄ☺☺☺☺ 

***Pabaiga*** 


