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Keletas faktų apie 2018 pensijų reformą

• Bazinė pensija perkelta į valstybės biudžetą

• Dalyvavimas P2P nemažina Sodros pensijos

• P2P įmokos: 3 % dalyvio pajamų + 1,5 % šalies vidutinio bruto DU

• Automatinis įtraukimas į P2P iki 40 metų amžiaus

• Gyvenimo ciklo fondai

• PF turto valdymo mokestis 0,5 % nuo 2021 metų

• Galimybė grąžinti Sodrai P2P sukauptas lėšas
• Sodra – vienintelis P2P anuitetų mokėtojas nuo 2020 metų

• Privalomi anuitetai: standartinis ir atidėtasis anuitetai



Ar apsimoka grąžinti P2P sukauptas 
lėšas Sodrai?

• Nemažinama “Sodros” pensija

• Už Sodros įmokas viršijančias grąžintas lėšas dalyvis gauna “Sodros” 

pensijos apskaitos vienetų (1 vnt už 1188 eur)

• 1 vnt = 3,52 eur/mėn pensijos

• SEB standartinis anuitetas 3,52 eur kainuoja 680 eur (65 metų amžiaus)

• Sodra 1 vnt vertina 1188 eur, rinka (SEB) – 680 eur. Kodėl?

• Sodros vienetų vertė indeksuojama kasmet



Šaltinis: SODRA



Anuitetų rūšys

• Standartinis pensijų anuitetas. Pensijų anuiteto mokėtojas pensijų 
išmokų gavėjui iki gyvos galvos periodiškai moka vienodo dydžio 
pensijų išmokas, kurių mokėjimas nutrūksta pensijų anuitetą 
įsigijusiam dalyviui mirus.
• Atidėtasis pensijų anuitetas. Pensijų anuiteto mokėtojas pensijų 

išmokų gavėjui, sukakusiam 85 metų amžių, pradeda mokėti ir iki 
gyvos galvos periodiškai moka vienodo dydžio pensijų išmokas, kurių 
mokėjimas nutrūksta pensijų anuitetą įsigijusiam dalyviui mirus.



Ar Sodros anuitetai bus pigesni?

• Vienas tiekėjas – didesnis portfelis, mažesnis volatilumas
• Nesiekia pelno
• Monopolinis žaidėjas
• Neturi kapitalo kaštų
• Turi istorinius duomenis



Pagrindiniai anuitetų trūkumai
• Nepaveldimi anuitetai
• Santykinai brangūs anuitetai
• Neapibrėžtumas dėl gyvenimo trukmės
• Investavimo grąžos garantijos
• Monopolija

• Fiksuoti anuitetai neapsaugo nuo infliacijos
• Neišnaudotas investavimo grąžos potencialas
• Didelė nepalankaus momento rizika



Kiti atviri klausimai
• Antiselekcija. Asmuo, įgijęs teisę į pensijų išmoką, turi teisę nukelti 

išmokos mokėjimo pradžią.
• Kaip turėtų būti skaičiuojamas atidėtasis anuitetas?
• Ar yra gyvenimo trukmės priklausomybė nuo pajamų ir kas iš to?
• Kokią mirtingumo lentelę naudoti?
• Kokia turėtų būti investavimo strategija?



Ačiū ir iki kitų kartų.


