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LIETUVOS SOCIALINĖ RAIDA EKONOMIKOS NUOSMUKIO SĄLYGOMIS

PRATARMĖ
Lietuvos socialinė raida – tai Lietuvos socialinių tyrimų centro tęstinis mokslo
leidinys, skirtas aktualių socialinių problemų Lietuvoje vertinimui ir inovacinių sprendimų
paieškai. Leidinys tęsia Socialinių tyrimų instituto 2004 m. pradėtą leidinių, kuriuose
analizuojama Lietuvos socialinė raida Europos Sąjungoje, ciklą. Leidinyje publikuojami
remiantis mokslinių tyrimų rezultatais parengti originalūs teoriniai ir empiriniai moksliniai
straipsniai, sistemiškai nagrinėjantys įvairių reiškinių įtaką šalies socialinei ekonominei
raidai. Leidinys leidžiamas kartą per metus.
Šiame leidinio Lietuvos socialinė raida numeryje didžiausias dėmesys skiriamas šalies
socialinei raidai ekonomikos nuosmukio laikotarpiu. Autoriai straipsniuose nagrinėja,
kokios įtakos vienai ar kitai socialinei sričiai turėjo 2008 m. Lietuvoje prasidėjusi
ekonomikos recesija. Originaliuose moksliniuose straipsniuose nagrinėjamos ekonomikos
nuosmukio socialinės pasekmės; nagrinėjami demografiniai pokyčiai ekonominio
nestabilumo kontekste; tiriama, kaip ekonomikos krizė paveikė šalies gyventojų nuostatas ir
vertinimus; analizuojama Lietuvos pensijų sistemos raida akcentuojant sistemos papildymą
privačiu kaupiamuoju komponentu; nagrinėjama kohabitacijos raida Lietuvoje.
Tikimės, kad šio leidinio skaitytojai suras įdomios informacijos ir praplės savo žinias
apie pastaraisiais metais šalyje vykstančius socialinius ir ekonominius pokyčius.
Straipsnių autoriai bus dėkingi už pastabas ir pasiūlymus straipsnių tematika. Juos
galite siųsti el. paštu institutas@lstc.lt.
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EKONOMIKOS NUOSMUKIO SOCIALINĖS
PASEKMĖS LIETUVOJE
Boguslavas GRUŽEVSKIS
LSTC Darbo ir socialinių tyrimų institutas, Goštauto g. 11, LT-01108, Vilnius
El. paštas: boguslavas.gruzevskis@dsti.lt
Rasa ZABARAUSKAITĖ
LSTC Darbo ir socialinių tyrimų institutas, Goštauto g. 11, LT-01108, Vilnius
El. paštas: rasa.zabarauskaite@dsti.lt
Santrauka. Straipsnyje nagrinėjamos 2008 m. prasidėjusio ekonomikos nuosmukio
socialinės pasekmės Lietuvoje. Pirmojoje straipsnio dalyje aptariami ekonomikos
nuosmukio teoriniai aspektai – nagrinėjamos ekonomikos cikliškumo ir pasaulinės
ekonomikos krizės priežastys, išskiriamos dažniausiai ekonomikos krizių lemiamos
pasekmės šalies gyventojams. Antrojoje straipsnio dalyje, remiantis skirtingais
socialiniais ekonominiais rodikliais, analizuojamos ekonomikos nuosmukio
pasekmės šalies gyventojams.
Straipsnyje atlikta analizė parodė, kad ekonomikos nuosmukis Lietuvoje turėjo
didelės neigiamos įtakos šalies socialinei ekonominei raidai. Pagrindinės neigiamos
socialinės ekonomikos nuosmukio pasekmės gyventojams pasireiškia darbo vietų
praradimu bei pajamų sumažėjimu, o tai atitinkamai skatina socialinės atskirties
didėjimą bei emigracijos augimą. Dėl šių neigiamų pokyčių didėja darbo išteklių
trūkumas, mažėja vidaus vartojimas bei Lietuvos investicinis patrauklumas.
Remiantis straipsnyje pateikta medžiaga galima teigti, kad šalis, ekonomikos
nuosmukio sąlygomis nesuvaldžiusi neigiamų socialinių pasekmių, artimiausioje
perspektyvoje praranda spartesnio ekonomikos atsigavimo galimybę.
Raktažodžiai: ekonomikos nuosmukis, ekonomikos
pasekmės, nedarbas, skurdas, pajamų nelygybė.

nuosmukio

socialinės

Įvadas
Ekonomikos krizes lemia įvairios priežastys. 2008 m. pasaulio ekonomikos krizė paskatino
mokslininkus daugiau dėmesio skirti krizes lemiančių veiksnių ir pasekmių, keliančių
grėsmę ne tik ekonominiam, bet ir socialiniam stabilumui, analizei.
Nors mokslininkai ir analitikai dar diskutuoja dėl pagrindinių 2008 m. ekonomikos
krizės priežasčių, paprastai sutariama, kad krizės pagrindą sudarė finansų sektoriaus
nuosmukis. Reikia pažymėti, kad šiuolaikinėje globalioje ekonomikoje valstybių ekonominę
priklausomybę vis labiau lemia ne prekybiniai, o finansiniai kanalai (Wojtyna, 2011a). Todėl
finansų sektoriaus nestabilumas vienoje šalyje (priklausomai nuo ekonomikos pajėgumų ir
svorio pasaulio ekonomikoje) veikia kitų šalių ekonomikas, apimdamas ir socialinę sferą.
Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į ypatingą šiuolaikinės ekonomikos bruožą – stiprią
ekonomikos raidos sinchronizaciją (Wojtyna, 2011b). Vis didesnis skirtingų pasaulio šalių
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BVP svyravimų sutapimas su ekonomikos nuosmukiu gali turėti dar didesnės neigiamos
įtakos jų ekonomikos situacijai. Todėl dabartiniu metu ypač svarbu objektyviai išanalizuoti ir
suprasti įvykusių neigiamų procesų priežastis, jų tarpusavio priklausomybę bei įtaką žmonių
gerovei. Nors 2008 m. pasaulio ekonomikos krizei pirmiausiai įtakos turėjo JAV finansų
sektoriaus nestabilumas, tačiau visose pasaulio šalyse (kaip išimtį ES galima paminėti
Lenkiją) buvo veiksnių, kurie nesuveikė ir neapribojo neigiamų priežasčių įtakos nacionalinei
ekonomikai. Todėl nacionaliniu lygmeniu tikslinga išsamiai išanalizuoti ekonomikos
nuosmukio priežastis bei socialines pasekmes.
Šio straipsnio tikslas – išnagrinėti ekonomikos nuosmukio teorinius aspektus ir
nustatyti, kokios įtakos šalies gyventojams turėjo 2008 m. Lietuvoje prasidėjęs ekonomikos
nuosmukis. Straipsnyje nagrinėjama ekonomikos nuosmukio įtaka šalies gyventojų
užimtumui, jų pajamoms bei gyvenimo lygiui.
Darbe taikomi mokslinės literatūros šaltinių analizės bei apibendrinimo (indukcijos,
dedukcijos) metodai, lyginamasis ir analitinis grupavimas bei lyginamoji analizė. Atliekant
sisteminę rodiklių analizę, darbe naudojami Lietuvos statistikos departamento tyrimų
(gyventojų pajamų ir gyvenimo sąlygų, darbo jėgos, tarptautinės migracijos ir kitų tyrimų)
duomenys, taip pat kitų Lietuvos institucijų ir tarptautinių organizacijų statistiniai
duomenys.

1. Ekonomikos nuosmukio teoriniai aspektai
1.1 Ekonomikos nuosmukio priežasčių analizė
Ekonomikai būdingi nuolat pasireiškiantys trumpalaikiai svyravimai, kurie ekonomikos
teorijoje vadinami ekonominiais (verslo) ciklais. Ekonominiai ciklai yra periodiški, jie
vienas nuo kito skiriasi intensyvumu, tačiau kiekvieną jų sudaro keturios fazės – pakilimas,
viršūnė (bumas), nuosmukis (recesija), krizė (Snieška, Čiburienė, 2005).
Galima išskirti šias pagrindines ekonomikos pakilimo fazės charakteristikas (Snieška,
Čiburienė, 2005; Poddar, 2011):
 stiprus ir augantis visuminės paklausos lygis (dažniausiai lemiamas spartaus
vartojimo augimo);
 didėjantis užimtumo ir mažėjantis nedarbo lygis;
 augantis realus darbo užmokestis;
 didelė importuojamų prekių ir paslaugų paklausa;
 augančios valdžios sektoriaus pajamos iš mokesčių;
 augantis įmonių pelnas ir investicijos.
Aukščiausias ekonomikos pakilimo taškas vadinamas viršūne (bumu).
Ekonomikos teorijoje ekonomikos nuosmukis (arba recesija) apibūdinamas kaip
bendro ekonomikos smukimo laikotarpis, kai bendrasis vidaus produktas (BVP) mažėja
kelis ketvirčius iš eilės. Nuosmukis prasideda, kai ekonomika pereina aukščiausią pakilimo
tašką ir jos vystymosi tempai sumažėja. Galima išskirti šias pagrindines ekonomikos
nuosmukio fazės charakteristikas (Snieška, Čiburienė, 2005; Poddar, 2011):
6
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mažėjanti bendra produkcijos paklausa;
mažėjantis užimtumo ir didėjantis nedarbo lygis;
mažėjančios įmonių investicinės išlaidos ir pelnas;
mažėjanti paklausa importuojamai produkcijai;
didėjantis vyriausybės skolinimosi mastas;
mažėjančios palūkanų normos.
Žemiausias ekonomikos nuosmukio taškas vadinamas ekonomikos krize.
Ekonomistai išskiria keletą priežasčių, kurios galėjo paskatinti 2008 m. pasaulinio
ekonomikos nuosmukio prasidėjimą. Ekonomistų teigimu, pirmieji krizės simptomai
pasireiškė JAV dar 2006 m., pradėjus kristi nekilnojamojo turto kainoms ir labai išaugus
žemarūšių būsto paskolų neišmokėjimo mastams (Kirchhoff, Waggoner 2007). Vėliau
ekonomikos krizę pagilino 2008–2009 m. pasaulinė finansų krizė, kuri įsisiūbavo 2008 m.
rugsėjo–spalio mėn., žlugus investiciniam bankui „Lehman Brothers“. JAV finansų rinkose
prasidėjusi sumaištis greitai išplito po viso pasaulio ekonomikas.
Finansų sistema vertinama kaip ekonomikos kraujas, todėl jos funkcionavimo
sutrikimai turi didelės įtakos realiai šalių ekonomikai. Ekonomikos Nobelio premijos
laureato J. Stiglitz teigimu, finansų sistemos griūtį lėmė pasitikėjimo tiek JAV finansų, tiek
ir visa politine sistema sumažėjimas. Ekonomisto nuomone, JAV finansų sistema
nesugebėjo atlikti dviejų pagrindinių savo funkcijų – valdyti rizikos ir paskirstyti kapitalo.
Maža to, daugelis šių ekonomikai žalingų elementų, tarp jų toksiškos hipotekos bei jų
atsiradimą paskatinusios praktikos, persikėlė į kitas pasaulio šalis, ir tai dar labiau paskatino
neigiamas finansų krizės pasekmes (Stiglitz, 2008). Taip pat, J. Stiglitz teigimu, JAV
kilusios finansų krizės atsiradimą skatino ir per pastarąjį dešimtmetį labai išaugusi
gyventojų ekonominė nelygybė. Mokslininko skaičiavimais, JAV 1 proc. turtingiausių
šalies gyventojų kasmet gauna beveik ketvirtadalį visos šalies pajamų. Disponuojamo turto
požiūriu 1 proc. turtingųjų rankose sukaupta apie 40 proc. viso šalies turto. Maža to, kai
vidutinės klasės gyventojų pajamos mažėjo, turtingųjų pajamos augo. Tyrimų duomenys
rodo, kad per pastarąjį dešimtmetį turtingiausio gyventojų sluoksnio pajamos vidutiniškai
padidėjo 18 proc. (Stiglitz, 2010).
Anot R. Bootle (2009), dažniausiai ekonomistų minimos krizės atsiradimo priežastys –
nekilnojamo turto burbulas; skolų sprogimas; bankų finansinė silpnybė; neefektyvūs rizikos
vertinimo mechanizmai; pinigų politikos klaidos; nepakankamas vartojimas (nepagrįstas
taupymas) Kinijoje; kontroliuojančių institucijų neatsakingumas ir nepakankama
kompetencija bei reitingų agentūrų pažeidžiamumas. R. Bootle, kaip ir J. Stiglitz, mano,
kad pagrindinė pasaulinės ekonomikos krizės priežastis – netinkamas ekonominių
mechanizmų valdymas bei kontrolė (Bootle, 2009). Prie šios nuomonės šalininkų prisijungė
ir J. Kay (2010), pasakęs, kad, vardan laisvų rinkos mechanizmų mažindami ekonominių
procesų (ypač finansinių) kontrolę, „mes sukūrėme pabaisą, kuri dabar gali mus sunaikinti“.
Tačiau, jo nuomone, ypač blogai yra tai, kad, bandydami gelbėti padėtį, politikai nesprendė
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pagrindinių krizę sukėlusių problemų, o tik finansinėmis injekcijomis į bankų sektorių
padidino galimų svyravimų amplitudę kitai krizei. Taigi, ieškodami pagrindinių priežasčių,
sukėlusių 2008 m. krizę, specialistai vis dažniau nurodo žmogiškąjį kapitalą, jo institucinį
bei kokybinį neatitikimą.
J.C. Bogle nuomone, pagrindinė krizės atsiradimo priežastis buvo instituciniai kapitalo
rinkų valdymo pokyčiai. Dar prieš 50 metų akcijų savininkai dažniausiai būdavo
individualūs investuotojai. Galima sakyti, tai buvo savininkų sistema. Tačiau pamažu ji
transformavosi į tarpininkų, vadybininkų sistemą. Vadybininkai šiandien valdo milžinišką
ekonominį potencialą, kuris jiems beveik nepriklauso (Kabzinska, 2011). Antra vertus,
neigiamą įtaką pasaulio ekonomikai, ypač socialinei raidai, daro vis labiau ryškėjančios
tendencijos, kai pelnas privatizuojamas, o rizikos perkeliamos visuomenei, nes galiausiai į
pagalbą ateina valstybė su mokesčių mokėtojų pinigais. Tokios sistemos atsiradimą lėmė ne
tiek laisvoji rinka, kiek „stipriausiųjų“ valdomi rinkos mechanizmai (Lubawski, 2010).
Be to, ekonomistai neretai išreiškia nuomonę, jog finansinė krizė yra tik simptomas
kitos, dar gilesnės, t. y. kapitalizmo, krizės. Remiantis ekonomistu S. Amin, Vakarų šalyse
nuo XX a. 8-o dešimtmečio pradžios nuolat mažėję BVP augimo tempai sukūrė didėjantį
kapitalo perteklių, kuris nebuvo pakankamai pelningai investuotas į realiąją ekonomiką. Šis
perteklius buvo investuojamas į finansų rinkas, kurios, esant nereguliuojamiems
mechanizmams, tapo netgi pelningesnės nei kapitalo investicijos. Ekonomisto nuomone,
toks reiškinys paskatino įvairių burbulų ekonomikoje atsiradimą ir davė pasaulinio
ekonomikos nuosmukio pradžią (Amin, 1996).
Pirmieji ekonomikos krizės požymiai Lietuvoje pasirodė 2008 m. rudenį, o apie krizę
garsiau imta kalbėti 2008 m. pabaigoje. Be kitų ekonomikos nuosmukio atsiradimo priežasčių
svarbu paminėti ir tai, kad pasaulyje tuo metu vykę ekonomikos neramumai sutapo su
cikliniais svyravimais Lietuvoje. Iki 2008 m. pradžios sparčiai augusi šalies ekonomika
pradėjo lėtėti, o 2008 m. paskutinįjį ketvirtį jau buvo fiksuotas 2,3 proc. BVP smukimas
(palyginti su ankstesnių metų atitinkamu laikotarpiu). Šiuos šalyje vykstančius ekonomikos
svyravimus dar labiau sustiprino pasaulyje prasidėjusi finansų ir ekonomikos krizė, o tai savo
ruožtu dar labiau paaštrino neigiamas ekonomines pasekmes šalies gyventojams.
Apibendrinant pirmiau pateiktą analizę, galima teigti, kad, nors ekonomistai pateikia
skirtingas 2008 m. pasaulinės ekonomikos krizės priežastis, vis dažniau akcentuojamas
nepakankamas finansinių institucijų reguliavimas bei žmogiškojo veiksnio priimant
neadekvačius sprendimus įtaka.
1.2. Ekonomikos nuosmukio socialinės pasekmės: teorinis aspektas
Jau minėjome, kad ekonomikos krizes lemia daugelis priežasčių. Paprastai krizė prasideda
staigiai ir netikėtai pasireikšdama smarkiu gamybos kritimu (Prennushi et al., 1999;
Sumner et al., 2009). Neretai ekonomikos krizės laikotarpiu gana smarkiai sumažėja
palūkanų norma, ir tai laikoma vienu svarbiausių ekonomikos nuosmukio rodiklių. Vėliau
ima mažėti BVP (Baldacci et al., 2002).
8
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Ekonomikos nuosmukis skirtingai paliečia bendruomenes ir namų ūkius. Remiantis
moksliniais šaltiniais, išskirtinos tokios pagrindinės ekonomikos nuosmukių socialinės
pasekmės (Prennushi et al., 1999; Sumner et al., 2009; Knowles et al., 1999):
 sumažėjusi darbo paklausa ir kritęs gyventojų užimtumo lygis;
 sumažėjęs darbo užmokestis ir vartojimo lygis;
 kainų pokyčiai, neproporcingai veikiantys skurdžiai gyvenančius namų ūkius;
 sumažėjusios vyriausybės išlaidos viešosioms paslaugoms ir kitoms socialinėms
reikmėms / mokesčių didinimas;
 neigiami pokyčiai finansų, nekilnojamojo turto ir kitose rinkose;
 padidėjęs taupymas;
 sumažėjęs socialinis saugumas (aukštas nusikalstamumo lygis, pablogėję
visuomenės sveikatos rodikliai ir pan.)
Ekonomikos krizės turi didelį neigiamą ilgalaikį poveikį visuomenei ir visai šalies
ekonomikai. Daugelis neigiamų reiškinių (pvz., šešėlinės ekonomikos masto padidėjimas)
išlieka dar daugelį metų net krizei pasibaigus (Edstrom, 1999; Cecchetti, 2009).
Ankstesni tyrimai parodė, kad ekonomikos nuosmukių laikotarpiu dar aktualesnė
tampa skurdo problema, kadangi padidėja skurstančių gyventojų skaičius. Tai savo ruožtu
neigiamai veikia ir kitus visuomenės gerovės rodiklius (mitybos, išsilavinimo, sveikatos,
saugumo ir pan.). Nors šie pokyčiai paprastai turi įtakos visiems gyventojų sluoksniams,
ypač skaudžias neigiamas pasekmes pajunta asmenys, gyvenantys žemiau skurdo ribos ar
ties ja balansuojantys (Edstrom, 1999; Baldacci et al., 2002).
Antra vertus, ekonomisto E. Baldacci (2002) teigimu, mažiausias pajamas gaunantys
gyventojai ekonomikos krizių laikotarpiu nepatiria didžiausių ekonominių nuostolių.
Paprastai daugiausia pajamų praranda antro žemiausio pajamų kvantilio namų ūkiai.
Aukščiausio pajamų kvantilio gyventojų pajamos, palyginti su prieškriziniu laikotarpiu, taip
pat reikšmingai sumažėja. Be to, anot E. Baldacci, finansų krizės turi didelės įtakos
gyventojų skurdo lygiui. Remiantis jo tyrimais, apie 60–70 proc. visų neigiamų pasekmių
namų ūkiams atsiranda dėl keturių pagrindinių neigiamų veiksnių – nedarbo, infliacijos,
sumažėjusių vyriausybės išlaidų bei BVP (Baldacci et al., 2002).
Taip pat reikėtų pažymėti, kad finansų rinkų krizė neigiamai veikia vertybinių popierių
rinką ir mažina jų vertę, todėl dalis žmonių, investavusių į vertybinius popierius, praranda
dalį pajamų. Vis dėlto blogiausia tai, kad dalį savo ateities pajamų praranda būsimi
pensininkai, nes didelė dalis pensinių fondų investuoja į vertybinius popierius (Kupczyk, 2011).
Dar didesnės neigiamos įtakos finansų rinkų krizės turi kreditų rinkai. Sumažėjus
kreditavimo galimybėms, įmonės mažina investicijas bei gamybą ir yra priverstos mažinti
atlyginimus ir atleisti darbuotojus. Dėl to atitinkamai mažėja vartojimas ir auga nedarbas
bei skurdas.
Kitų mokslininkų nuomone, skurdo augimo ekonomikos nuosmukio laikotarpiu mastai
labai priklauso nuo BVP pokyčių, ekonominės nelygybės bei namų ūkių charakteristikų
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(gyvenamosios vietos, išsilavinimo, vaikų skaičiaus ir pan.). Kai kuriems skurstantiems
namų ūkiams gali padėti apsisaugoti geografinė izoliacija ir mažas priklausomumas nuo
nacionalinių ar pasaulinių rinkų (Ravallion, 2008; Pasaulio bankas, 2008a).
Studijos taip pat parodė, kad per ekonomikos krizes tiek viešajame, tiek privačiajame
sektoriuose labai sumažėja darbo jėgos paklausa. Krintanti darbo jėgos paklausa savo
ruožtu lemia darbo užmokesčio lygio kritimą. Be to, dėl krizių padidėja rizika sveikatai ir
sumažėja sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas (Knowles et al., 1999). Svarbu
pažymėti ir tai, kad paprastai neigiama recesinių periodų, susijusių su krizėmis, įtaka būna
didesnė nei ekonomikos augimo laikotarpiu pasiektas gyvenimo lygio pagerėjimas
(Edstrom, 1999).
Kaip rodo istorinė patirtis, ekonomikos nuosmukio sušvelninimo priemonės turi būti
priimamos greitai, nelaukiant, kol situacija dar labiau pablogės. Tokiu atveju ypač svarbios
visos priemonės, turinčios greitą poveikį ekonomikai ir gyventojams. Itin daug dėmesio turi
būti skiriama priemonėms, didinančioms gyventojų užimtumą (Krishnamurty, 2009).

2. Ekonomikos nuosmukio pasekmės Lietuvoje
Kaip jau minėta, ekonomikos nuosmukis skirtingai paliečia šalies bendruomenes ir namų
ūkius. Toliau šiame skyrelyje nagrinėjama ekonomikos nuosmukio įtaka skirtingoms Lietuvos
ekonominėms ir socialinėms sritims bei pagrindiniams jas charakterizuojantiems rodikliams.
Darbo rinkos tendencijos. Ekonomikos nuosmukis itin didelės neigiamos įtakos turėjo
šalies darbo rinkos tendencijoms. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, bedarbių
skaičius Lietuvoje per 2008–2010 m. laikotarpį padidėjo daugiau nei tris kartus (nuo
94,3 tūkst. iki 291 tūkst.). Nedarbo lygis šalyje per minėtą laikotarpį išaugo nuo 5,8 iki
17,8 proc., o užimtųjų skaičius sumažėjo nuo 1520,0 tūkst. iki 1343,7 tūkst. Lietuvoje sparčiai
didėjant bedarbių skaičiui, augo ir ilgalaikių bedarbių (t. y. nedirbančių ilgiau nei vienus
metus asmenų) skaičius bei jų dalis bendroje bedarbių struktūroje. Statistikos departamento
duomenimis, ilgalaikio nedarbo lygis per 2008–2011 m. laikotarpį Lietuvoje išaugo nuo 1,2
iki 8,0 proc. Ilgalaikių bedarbių skaičius 2011 m. pabaigoje šalyje siekė 114,3 tūkst.
1 lentelė. Pagrindiniai darbo rinkos rodikliai 2005 – 2011 m. Lietuvoje
2005
2006
2007
2008
Nedarbo lygis, %
8,3
5,6
4,3
5,8
Bedarbiai, tūkst.
132,9
89,3
69,0
94,3
Ilgalaikio nedarbo lygis, %
4,5
2,5
1,4
1,2
Užimtumo lygis, %
51,9
52,7
53,9
53,3
Užimtieji, tūkst.
1473,9 1499,0 1534,2 1520,0
Aktyvumo lygis, %
56,6
55,9
56,3
56,7
Darbo jėga, tūkst.
1606,8 1588,3 1603,1 1614,3
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

2009
13,7
225,1
3,2
49,8
1415,9
57,7
1640,9

2010
17,8
291,1
7,4
47,8
1343,7
58,1
1634,8

2011
15,4
248,8
8,0
49,9
1370,9
59,0
1619,7

Ypač bloga padėtis susiklostė kaime. Kaimo regionuose užimtumo lygis nuo 2008 m.
pradėjo sparčiai mažėti ir 2010 m. sudarė tik 39,3 proc. (mieste – 51,8 proc.). Nedarbo lygis
kaime per 2008–2010 m. laikotarpį padidėjo daugiau nei tris kartus – nuo 6,1 iki 22,4 proc.
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(nedarbo lygis mieste 2010 m. sudarė 16,0 proc.). Net ir 2011 m. nedarbo lygis kaime išliko
itin aukštas – 21,7 proc., nors mieste šis rodiklis sumažėjo iki 12,8 proc.
Kur kas blogesnė ir kaimo bedarbių struktūra. 2011 m. ilgalaikiai bedarbiai sudarė
55,4 proc. visų bedarbių (mieste – 49,4 proc.), ir, palyginti su 2010 m., jų dalis išaugo
beveik 13 procentinių punktų. Kaime taip pat registruojama daugiau jaunų (iki 25 metų
amžiaus) bedarbių, ypač jų daug tarp ilgalaikių bedarbių (2011 m. – 17,1 proc., mieste –
8,6 proc.). Viena iš pagrindinių aukšto jaunimo nedarbo priežasčių yra žemas kaimo
jaunimo išsilavinimas. 2011 m. daugiau nei dešimtadalis (13,4 proc.) 18–24 metų amžiaus
kaimo jaunimo neturėjo vidurinio išsilavinimo ir nesimokė (mieste – 4,7 proc.).
Reikia pažymėti ir tai, kad 2010 m. pabaigoje, pradėjus atsigauti šalies ekonomikai,
bendra situacija Lietuvos darbo rinkoje kiek pagerėjo. 2011 m. nedarbo lygis šalyje jau
sudarė 15,4 proc. ir buvo 2,4 procentinio punkto mažesnis nei 2010 m., kai nedarbo lygis
šalyje buvo aukščiausias. Vis dar nemažai nerimo kelia šalies jaunimo nedarbo lygis –
2011 m. jaunimo nedarbo lygis Lietuvoje sudarė 32,9 proc.
Analizuojant darbo rinkos tendencijas svarbu atsižvelgti į tai, kad, augant nedarbui,
gyventojų aktyvumo lygis šalyje taip pat augo. Tokios iš pirmo žvilgsnio teigiamos
tendencijos informuoja apie gyventojų skaičiaus mažėjimą šalyje. Per 2008–2010 m.
laikotarpį, sparčiai didėjant nedarbui, šalies gyventojų aktyvumo lygis padidėjo nuo 56,7 iki
58,1 proc. Tai dar kartą parodo, kad Lietuvoje darbo rinkos tendencijoms gana didelės
įtakos turėjo gyventojų emigracija.
Gyventojų migracija. Nors 2006 m., pirmą kartą po to, kai Lietuva įstojo į ES,
gyventojų emigracijos banga sumažėjo (nuo 15,5 tūkst. iki 12,6 tūkst.) ir į Lietuvą imigravo
14 proc. daugiau žmonių negu 2005 m. (apytiksliai 7,7 tūkst.), ekonomikos nuosmukio
laikotarpiu gyventojų emigracijos tempai vėl paspartėjo. Tokią situaciją labiausiai
paskatino mažėjančios arba prarastos gyventojų pajamos, didėjančios vartojimo / būsto
paskolų (paimtų nacionaline valiuta) palūkanos bei dėl ribotų šalies biudžeto galimybių į
gyventojų socialinių problemų sprendimą mažai orientuota šalyje vykdoma socialinė ir
ekonominė politika. 2008 m., palyginti su 2007 m., emigrantų iš Lietuvos skaičius padidėjo
22,8 proc. (nuo 13,8 tūkst. iki 17,0 tūkst.), o 2010 m., palyginti su 2009 m., emigrantų
skaičius padidėjo daugiau nei 15 kartų.
Reikia pažymėti, kad emigrantų skaičius nemažai padidėjo ir dėl 2010 m. Lietuvos
Respublikos sveikatos draudimo įstatyme nustatytos prievolės nuolatiniams šalies gyventojams
mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas. Taigi savo nuolatinės gyvenamosios vietos
keitimą iš Lietuvos į užsienio valstybę galėjo deklaruoti ir tie, kurie gyveno užsienyje jau
anksčiau. Šią tendenciją patvirtina ir 2011 m. Lietuvos statistikos departamento duomenys. Kaip
matyti iš 1 pav., emigravusių iš Lietuvos asmenų skaičius 2011 m., palyginti su 2010 m.,
gerokai sumažėjo (nuo 83,2 tūkst. iki 53,9 tūkst.), nors ir išliko gana didelis (daugiau kaip tris
kartus didesnis nei 2008 m.). Kaip teigiamą tendenciją reikia paminėti tai, kad 2011 m. apie tris
kartus padidėjo deklaravusių savo atvykimą į Lietuvą asmenų skaičius.
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1 pav. Tarptautinė migracija 2001 – 2011 m. Lietuvoje (tūkst.)
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

Per 2010 m. iš Lietuvos daugiausia išvyko 20–24 ir 25–29 metų amžiaus gyventojų. Jų
dalis atitinkamai sudarė 21,8 ir 21,0 proc. Per 2005–2010 m. laikotarpį išvykusiųjų skaičius
labiausiai padidėjo 50–54 ir 55–59 metų amžiaus grupėse – atitinkamai 8 ir 6,7 karto.
Labai tikėtina, kad dėl padidėjusios emigracijos Lietuva susidurs su gyventojų
skaičiaus mažėjimo, protų nutekėjimo, demografinio senėjimo ir kitomis itin svarbiomis
problemomis, kurios labai apriboja šalies ekonomikos vystymosi potencialą ir stabdo
gyvenimo lygio augimą šalyje. Dalis šių problemų pastebimos Lietuvoje jau dabar.
Apdraustųjų skaičiaus dinamika. Tiek dėl augančio nedarbo, tiek dėl gyventojų
emigracijos šalyje gerokai sumažėjo dirbančiųjų skaičius. Sumažėjęs dirbančiųjų skaičius
savo ruožtu neigiamai veikia šalies ekonomiką dėl keleto priežasčių. Visų pirma, dėl
negrįžtamai prarandamo potencialios gamybos masto bei nesumokamų mokesčių į
valstybės biudžetą (pajamų, socialinio draudimo ir kt.).
Kaip rodo duomenys, apdraustųjų socialiniu draudimu skaičius Lietuvoje per 2008–2010
m. laikotarpį sumažėjo apie 14 proc. (nuo 1463 tūkst. iki 1253 tūkst.). Kaip teigiamą tendenciją
galima pažymėti tai, kad, 2011 m. sumažėjus nedarbo lygiui šalyje, gyventojų, apdraustų
valstybiniu socialiniu draudimu, skaičius padidėjo ir pasiekė 2009 m. lygį (2 lentelė).
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2 lentelė. Apdraustų asmenų skaičiaus bei jų sumokėtų draudimo įmokų dinamika
2006 – 2011 m. Lietuvoje
Asmenų, apdraustų valstybiniu
socialiniu draudimu, skaičius (tūkst.)
Sumokėtos privalomojo socialinio
draudimo įmokos (mln. Lt)
Šaltinis: VSDFV duomenys.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1421

1467

1463

1309

1253

1304

649

805

956

2367

2213

n/d

Šalyje sumažėjus dirbančiųjų skaičiui sumažėjo ir socialiniu draudimu apdraustų šalies
gyventojų ir pensininkų skaičiaus santykis. Per 2008–2010 m. laikotarpį pastarasis rodiklis
šalyje sumažėjo nuo 1,33 iki 1,12 (2 pav.). Tai rodo, kad vis didesnė mokesčių našta tenka
dirbantiesiems. Tokią situaciją taip pat nemaža dalimi paskatino per 2008–2010 m.
laikotarpį gerokai išaugę gyventojų emigracijos iš Lietuvos mastai.
2 pav. Valstybiniu socialiniu draudimu apdraustų šalies gyventojų ir pensininkų skaičiaus santykis
2006 – 2010 m. Lietuvoje
1,6
1,33

1,35

1,33
1,18

1,2

1,12

0,8

0,4
2006

2007

2008

2009

2010

Šaltinis: VSDFV duomenys.

Esminių gyvenimo lygio rodiklių pokyčiai. Ekonomikos nuosmukis turėjo nemažos
įtakos ir šalies gyvenimo lygio pokyčiams. Vienas iš svarbių šalies gyvenimo lygį
charakterizuojančių rodiklių yra vidutinio darbo užmokesčio dydis. Lietuvos statistikos
departamento duomenimis, šalies ūkyje vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis per
2008–2010 m. laikotarpį sumažėjo 8 proc. – nuo 2151,7 Lt iki 1988,1 Lt (3 pav.). Valstybės
sektoriuje vidutinis bruto darbo užmokestis sumažėjo nuo 2334,9 Lt iki 2183,6 Lt
(6,9 proc.), privačiame – nuo 2058,3 Lt iki 1865,8 Lt (10,3 proc.). 2011 m. vidutinis
mėnesinis darbo užmokestis šalyje šiek tiek padidėjo.
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3 pav. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2005 – 2011 m. Lietuvoje
(įskaitant individualias įmones) (Lt)
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

Analizuojant darbo užmokestį, svarbu atsižvelgti ir į realiojo darbo užmokesčio
pokyčius šalyje. Realusis darbo užmokestis – tai prekių ir paslaugų kiekis, kurį, įvertinus
infliaciją ir atskaičius mokesčius bei kitus atskaitymus, galima įsigyti už nominalųjį darbo
užmokestį. Kaip rodo statistiniai duomenys, 2009 m. staigiai kritęs realusis darbo
užmokestis Lietuvoje per pastaruosius trejus metus po truputį augo, tačiau šis augimas buvo
labai nedidelis.
3 lentelė. Realiojo darbo užmokesčio indekso pokyčiai 2005 – 2011 m. Lietuvoje (proc.)
(šalies ūkis su individualiosiomis įmonėmis, ankstesni metai = 100)
2005
2006
2007
2008
106,8
114,9
117,0
110,1
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

2009
92,8

2010
95,7

2011
98,5

Mažėjančios gyventojų pajamos turėjo neigiamos įtakos skurdo situacijai šalyje.
Lietuvos statistikos departamento atliekamo Pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo
duomenimis, skurdo rizikos lygis 2009 m. Lietuvoje, palyginti su 2008 m., padidėjo nuo
20 iki 20,6 proc. 2010 m. minėtasis rodiklis 0,4 procentinio punkto sumažėjo ir sudarė
20,2 proc. (4 pav.). Tiesa, reikėtų pažymėti, kad skurdo rizikos lygio rodiklis nėra itin
patikimas skurdo matavimo rodiklis ir daugiau parodo namų ūkių pajamų pasiskirstymo
netolygumą. Pagal Eurostat metodiką ES šalyse tarptautiniams palyginimams atlikti skurdo
rizikos riba apskaičiuojama kaip 60 procentų ekvivalentinių piniginių disponuojamųjų
pajamų medianos. Tai reiškia, kad, sumažėjus vidutinėms namų ūkių pajamoms (pvz., dėl
sumažėjusių viršutinio pajamų kvantilio pajamų), skurdo rizikos riba taip pat sumažėja.
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Sumažėjus skurdo rizikos ribai, sumažėja ir gyventojų, gyvenančių žemiau skurdo ribos,
dalis (t. y. skurdo rizikos lygis). Tačiau tokiu atveju negalime kalbėti apie gyventojų
gyvenimo kokybės pagerėjimą ar pajamų padidėjimą (Zabarauskaitė, 2008). Vis dėlto,
nepaisant minėtų trūkumų, rodiklis sudaro galimybę bent apytiksliai įvertinti skurdo rizikos
lygio pokyčius šalyje ir palyginti skirtingų šalių situaciją.
4 pav. Skurdo rizikos lygis pagal namų ūkio gyvenamąją vietą 2005 – 2010 m. Lietuvoje (proc.)
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento Pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo duomenys.

Išaugus nedarbui ir sumažėjus gyventojų pajamoms, šalyje labai padidėjo socialinės
paramos poreikis. Kaip rodo statistiniai duomenys, ekonomikos nuosmukio laikotarpiu
Lietuvoje gerokai padidėjo gyventojų, besikreipiančių socialinės pašalpos, skaičius. Per
2008–2010 m. laikotarpį asmenų, gaunančių socialinę pašalpą, skaičius šalyje padidėjo
beveik 5 kartus (nuo 37,2 tūkst. iki 181,2 tūkst.), o bendros išlaidos, skirtos socialinei
pašalpai, išaugo daugiau kaip 6 kartus (nuo 78927,3 tūkst. iki 510585,9 tūkst. Lt)
(4 lentelė). Reikia pažymėti, kad 2011 m. socialinės pašalpos gavėjų skaičius Lietuvoje
toliau augo ir metų pabaigoje pasiekė 221 tūkst. asmenų.
4 lentelė. Socialinės pašalpos gavėjų skaičius 2005 – 2011 m. Lietuvoje
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Gavėjų skaičius
54145
37849
36621
37292
73512
181285
Išlaidos, tūkst. litų
52821,9 43800,1 52134,6 78927,3 190660,2 510585,9
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.
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Gyventojams suteiktų būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijos per
2008–2010 m. laikotarpį taip pat didėjo. Antai 2008 m. minėtos išlaidos nepasiturintiems
namų ūkiams sudarė 45766 tūkst. Lt, o 2010 m. – jau 116511,4 tūkst. Lt (5 pav.). Tikėtina,
kad šalyje augant socialinės pašalpos gavėjų skaičiui, 2011 m. gyventojams suteiktų būsto
šildymo ir vandens išlaidų kompensacijos Lietuvoje taip pat gerokai padidėjo.
5 pav. Būsto šildymo išlaidų ir išlaidų vandeniui kompensacijos Lietuvoje 2005 – 2010 m. (tūkst. Lt)
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

Ekonominė nelygybė. Ekonomikos nuosmukio laikotarpiu šalyje pastebimas ir
gyventojų ekonominės nelygybės augimas. Vienas iš svarbiausių pajamų nelygybės
rodiklių yra Gini koeficientas, todėl tikslinga nagrinėti, kaip šis rodiklis kito prasidėjus
ekonomikos nuosmukiui Lietuvoje. Eurostat duomenimis, nuo 2008 m. Gini koeficientas
Lietuvoje kasmet gana sparčiai augo ir 2010 m. sudarė 36,9 proc. Reikia atkreipti dėmesį į
tai, kad 2010 m. Gini koeficientas Lietuvoje buvo aukščiausias ES ir daugiau nei
6 procentiniais punktais viršijo ES-15 ir ES-27 vidurkius (5 lentelė). Tai rodo, kad
Lietuvoje egzistuoja esminė pajamų nelygybė (Gini koeficientas gerokai viršija 30 proc.).
5 lentelė. Gini koeficiento dinamika 2004–2010 m. Lietuvoje, ES-15 ir ES-27 (proc.)
2004
Lietuva
ES-15
30
ES-27
Šaltinis: Eurostat duomenys.

2005
36,3
29,9
30,6

2006
35
29,5
30,2

2007
33,8
30,3
30,6

2008
34,0
30,6
30,7

2009
35,5
30,3
30,4

2010
36,9
30,5
30,5

Mažiausias Gini koeficientas 2010 m. užfiksuotas Slovėnijoje – 23,8 proc., Vengrijoje
– 24,1 proc., Švedijoje – 24,1 proc. bei Čekijos Respublikoje – 24,9 proc.
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Nelygybės didėjimą Lietuvoje rodo ir kvantilinio pajamų diferenciacijos koeficiento
dinamika. Per 2004–2010 m. laikotarpį kvantilinis pajamų diferenciacijos koeficientas
Lietuvoje padidėjo nuo 6,5 iki 7,3 (6 lentelė). Palyginti su kitomis ES šalimis, 2010 m. šis
diferenciacijos koeficientas Lietuvoje vėlgi buvo vienas aukščiausių – jis 2,3 procentinio
punkto viršijo ES-15 ir ES-27 vidurkius.
6 lentelė. Kvantilinio pajamų diferenciacijos koeficiento dinamika 2004–2010 m.
Lietuvoje, ES-15 ir ES-27
2004
Lietuva
6,5
ES-15
4,8
ES-27
Šaltinis: Eurostat duomenys.

2005
6,9
4,8
5,0

2006
6,3
4,7
4,9

2007
5,9
4,9
4,9

2008
5,9
4,9
5,0

2009
6,3
4,9
4,9

2010
7,3
5,0
5,0

Aukštas (ir laipsniškai didėjantis) gyventojų pajamų nelygybės lygis rodo bendrą šalyje
vykdomos ekonominės bei socialinės politikos neefektyvumą ir reikalauja neatidėliotinų
politinių Vyriausybės sprendimų.
Analizuojant kitą – gyventojų, patenkančių į skurdo ar socialinės atskirties rizikos
grupę, – rodiklį, matyti, kad Lietuva vėl atsiduria tarp šalių, kuriose ši rizika yra didžiausia.
Duomenys rodo, kad apytiksliai trečdalis (33,4 proc.) Lietuvos gyventojų patenka į skurdo
ar socialinės atskirties rizikos grupę (6 pav.).
6 pav. Gyventojai, patenkantys į skurdo ar socialinės atskirties riziką
kai kuriose ES šalyse 2010 m. (proc.)
Bulgarija

41,6

Latvija

38,1

Lietuva

33,4

Airija

29,9

Lenkija

27,8

Graikija

27,7

Ispanija

25,5

ES-27

23,5

Jungtinė Karalystė

23,1

Estija

21,7

Slovakija

20,6

Vokietija

19,7

Slovėnija

18,3

Švedija

15,0

Čekija

14,4
0

5

10

15

20

Šaltinis: Eurostat duomenys.
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Kadangi nuo įstojimo į ES gyvenimo lygio rodikliai Lietuvoje gerokai atsilieka nuo ES
šalių vidurkio, gali susidaryti įspūdis, kad Lietuvoje aukštą skurdo ir pajamų nelygybės lygį
lemia žemas ekonomikos išsivystymo lygis. Atrodytų, norint užtikrinti didesnį gyventojų
vartojimą bei tolygesnį pajamų paskirstymą, būtinas spartesnis ekonomikos augimas ir pan.
Tačiau, kaip matyti iš 6 pav., mažiausia dalis gyventojų, patenkančių į skurdo ar socialinės
atskirties grupę, yra Čekijoje (14,4 proc. gyventojų). Pakankamai gera padėtis yra
Slovėnijoje (18,3 proc.), Slovakijoje (20,6 proc.) bei Estijoje (21,7 proc.). Šie skaičiai rodo,
kad didesnės gerovės gali pasiekti ir naujosios ES šalys narės.
Be abejo, stipresnė ekonomika ir spartesni ūkio augimo tempai sudaro palankias sąlygas
šalyje užtikrinti aukštesnį gyvenimo lygį bei sumažinti skurdą ir socialinę atskirtį, tačiau patys
savaime teigiami ekonominiai pokyčiai neturi didelės teigiamos įtakos socialinei gerovei bei
materialinio nepritekliaus mažinimui. Tam reikalingas efektyvus išteklių paskirstymas ir
kryptinga, į socialinių problemų sprendimą orientuota šalies socialinė ir ekonominė politika.
Pavyzdžiui, nagrinėjant Eurostat duomenis, matyti, kad per 2008–2010 m. laikotarpį ES
šalyse vidutiniškai nepriteklių kenčiančių gyventojų skaičius sumažėjo nuo 8,4 proc. iki
8,1 proc., o Lietuvoje jis gerokai – nuo 12,3 iki 19,5 proc. – išaugo.
Neigiamas gyvenimo lygio rodiklių kaitos tendencijas patvirtina ir Lietuvos gyventojų
nuostatos bei vertinimai. 2011 m. lapkričio–gruodžio mėn. KTU mokslininkai atliko
reprezentatyvią šalies gyventojų apklausą (buvo apklausti 1187 gyventojai), kuri parodė,
kad Lietuvoje vykdoma socialinės apsaugos ir skurdo mažinimo politika vertinama
neigiamai, o įgyvendinamos priemonės neatitinka gyventojų lūkesčių. Tyrimo duomenimis,
net 93,2 proc. respondentų nepritarė nuomonei, kad šalyje yra sėkmingai mažinamas
skurdas (pritarė vos 0,8 proc.). 91 proc. nepritarė teiginiui, kad Lietuvoje sėkmingai
mažinami turtingiausių ir vargingiausių gyventojų pajamų skirtumai (pritarė 0,8 proc.),
90 proc. nepritarė, kad šalyje sėkmingai sprendžiama nedarbo problema ir užtikrinama ori
senatvė. Palankiausiai respondentai įvertino teiginį, kad šalyje sudaromos saugios darbo
sąlygos (pritarė 12 proc., nepritarė 60 proc.) (Socialinių problemų stebėsena, 2011).
Išnagrinėjus pagrindinius socialinius ekonominius rodiklius šalyje matyti, kad
Lietuvoje trūksta kryptingų ir laiku taikomų politikos priemonių, siekiant spręsti socialines
problemas. Tą pirmiausia parodo Lietuvoje aiškiai išreikšta jobless growth tendencija, kai
ekonomikai augant gyventojų užimtumas nedidėjo (netgi mažėjo) arba didėjo labai
nežymiai. Pvz., 2010 m., Lietuvoje BVP padidėjus 1,4 proc., bendras užimtųjų skaičius
šalyje sumažėjo 5,2 proc. 2011 m. BVP išaugo 5,8 proc., o bendras užimtųjų skaičius
padidėjo vos 2,1 proc. Kartu būtina atkreipti dėmesį į bendro veikiančių įmonių skaičiaus
mažėjimą. 2011 m. šis skaičius sumažėjo nuo 66,840 tūkst. iki 62,889 tūkst. (tarp jų mikro
įmonių – nuo 52270 iki 48917, smulkių – nuo 11892 iki 11399, vidutinių – nuo 2372 iki
2270). 2011 m. stambių įmonių (per 250 darbuotojų) Lietuvoje sumažėjo nedaug
(3 įmonės), tačiau nuo 2008 m. jų skaičius sumažėjo beveik penktadaliu (nuo 375 iki 303).
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Taip pat skurdo šalyje augimą lemia ir mažas minimalios mėnesinės algos dydis, kuris
ne tik apriboja kai kurių gyventojų grupių vartojimą, bet ir skatina gyventojų ekonominį
neaktyvumą.

Išvados
Ekonomikos krizės lemiamos įvairių veiksnių. Ieškodami pagrindinių priežasčių, sukėlusių
2008 m. krizę, ekonomistai vis dažniau įvardija nepakankamą finansinių institucijų reguliavimą
bei priežiūrą. Taip pat neretai akcentuojamas naujų ekonomikos sąlygų ir žmogiškojo kapitalo
neatitikimas, pasireiškiantis netinkamu rizikų valdymu ir kapitalo paskirstymu.
Studijos parodė, kad dėl ekonomikos krizių gerokai sumažėja darbo jėgos paklausos
lygis tiek viešajame, tiek privačiajame sektoriuose. Mažėjanti darbo paklausa savo ruožtu
skatina darbo užmokesčio mažėjimą, o dėl to šalyje ribojamas vartojimas ir didėja
socialinės paramos poreikis.
Atlikta analizė parodė, kad 2008 m. Lietuvoje prasidėjęs ekonomikos nuosmukis turėjo
didelės neigiamos įtakos šalies ekonominei ir socialinei raidai. Pagrindinės neigiamos
ekonomikos nuosmukio socialinės pasekmės gyventojams pasireiškė darbo vietų praradimu
bei pajamų sumažėjimu, o tai atitinkamai paskatino ilgalaikio nedarbo, socialinės atskirties
bei emigracijos iš šalies didėjimą.
Viena ryškiausių neigiamų ekonomikos nuosmukio socialinių pasekmių Lietuvoje –
itin pablogėjusi padėtis šalies darbo rinkoje. Per 2008–2010 m. laikotarpį bedarbių skaičius
Lietuvoje išaugo apytiksliai tris, o ilgalaikių bedarbių skaičius – daugiau nei aštuonis
kartus. 2010 m. šalyje buvo pasiektas aukščiausias nedarbo lygis, kai bedarbių skaičius
Lietuvoje sudarė beveik 300,0 tūkst.
Šalyje išaugęs nedarbas turėjo neigiamos įtakos namų ūkių finansinei padėčiai. Dėl to
savo ruožtu padidėjo socialinės paramos poreikis. Per 2008–2010 m. laikotarpį asmenų,
gaunančių socialinę pašalpą, skaičius šalyje padidėjo beveik 5 kartus, o bendros išlaidos,
skirtos socialinei pašalpai, išaugo daugiau kaip 6 kartus. Dėl mažėjančių gyventojų pajamų
Lietuvoje dar labiau padidėjo pajamų nelygybė ir skurdo lygis.
Šalyje blogėjant makroekonominei situacijai dar labiau padidėjo gyventojų emigracijos
iš Lietuvos mastai. 2011 m., palyginti su 2008 m., iš Lietuvos emigravusių asmenų skaičius
padidėjo daugiau nei 3 kartus. Daugiausia iš šalies išvyko jaunų 20–24 ir 25–29 metų
amžiaus gyventojų.
Siekiant sušvelninti socialines ekonomikos nuosmukio nulemtas pasekmes reikalinga
kryptinga šalies Vyriausybės politika. Tai labai svarbu, nes ilgalaikėje perspektyvoje dėl
neigiamų socialinių pasekmių didėja gyventojų skurdas, mažėja darbo jėgos kokybė
(prarandama kvalifikacija ir mažėja darbinė motyvacija), taip pat silpnėja šalies
ekonomikos augimo potencialas.
Išanalizavus socialinius ekonominius šalies rodiklius galima teigti, kad Lietuvoje
trūksta kryptingų ir laikų taikomų politikos priemonių, skirtų socialinėms problemoms
spręsti (pirmiausia skatinančių gyventojų ekonominį aktyvumą ir gyventojų užimtumą).
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Tokias tendencijas rodo ne tik aukšti (palyginti su kitomis ES šalimis) nedarbo, skurdo,
pajamų nelygybės ir kiti rodikliai, bet ir neigiamas gyventojų socialinės apsaugos ir skurdo
mažinimo politikos Lietuvoje vertinimas.
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SOCIAL CONSEQUENCES OF ECONOMIC DOWNTURN IN
LITHUANIA
Boguslavas GRUŽEVSKIS
Institute of Labour and Social Research of LSRC, Goštauto st. 11, LT-01108, Vilnius, Lithuania
E-mail: boguslavas.gruzevskis@dsti.lt
Rasa ZABARAUSKAITĖ
Institute of Labour and Social Research of LSRC, Goštauto st. 11, LT-01108, Vilnius, Lithuania
E-mail: rasa.zabarauskaite@dsti.lt
Summary: The article aims at assessing social consequences of the economic
downturn in Lithuania. The article analyses theoretical aspects of economic crises
and various socio-economic indicators in Lithuania with a view to highlighting the
impact of the economic downturn on different aspects of living standards in the
country.
Theoretical analysis has revealed the increasing role of investment mistakes caused
by lack of knowledge and imperfections of human reasoning in the occurrence of
economic and financial crises. Analysis of different indicators has shown that the
major negative social consequences of the economic decline on the population
manifested themselves in job losses and decreasing income, as well as growing
social exclusion and a higher proportion of emigration from Lithuania. The
economic crisis significantly reduced the level of demand for labour in both public
and private sectors. Decreasing demand for labour, in turn, led to a decrease in
wages and lower income for households, which limited consumption and increased
the need for social support. All these circumstances lead to increase of the poverty
of the population and reduce the quality of the labour force (lost qualifications and
reduced motivation to work) in the long run, as well as weaken the growth potential
of the national economy.
Keywords: economic downturn, social consequences of economic downturn,
unemployment, poverty, income inequality.
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Vlada STANKŪNIENĖ
LSTC Demografinių tyrimų institutas, Goštauto g. 11, LT-01108, Vilnius
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Audra SIPAVIČIENĖ
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Domantas JASILIONIS
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El. paštas: jasilionis@demogr.mpg.de
Santrauka. Straipsnyje analizuojami Lietuvos demografinių procesų svyravimai
ekonominių nestabilumų kontekste. Apžvelgiama literatūra, skirta pagrindinių
demografinių procesų (migracijos, gimstamumo ir mirtingumo) ir ekonominio
nestabilumo sąryšio studijoms, atliekami Lietuvos demografinių procesų ir
demografinės elgsenos pokyčių ekonominių svyravimų ir pastarojo ekonominio
nuosmukio kontekste vertinimai. Pirmiausia aptariamas ekonominio nestabilumo
poveikis migraciniams procesams: mastams, kryptims, srautams. Vėliau
analizuojami gimstamumo lygio ir prokreacinių ketinimų pokyčiai, aptariami
prieštaringi mirtingumo svyravimai kintant makroekonominei aplinkai. Daroma
išvada, kad makrolygmens ekonominiai svyravimai labai nevienareikšmiškai veikia
įvairių demografinių procesų kitimą.
Raktažodžiai: migracija, gimstamumas, mirtingumas, ekonominė krizė.

Įvadas
Ekonominės raidos nestabilumas keičia demografinių procesų konfigūracijas ir
demografinę elgseną. Ekonomikos nuosmukiai, lemiantys nedarbo augimą, bankrotus,
pajamų sumažėjimą, neužtikrintumą dabartimi ir ateitimi, sukeldami psichosocialinį stresą
keičia šeimų ir individų demografinę elgseną, nuostatas, motyvus, ketinimus: atidedamos
santuokos ir prokreacinė elgsena, kinta migraciniai planai ir sprendimai, galimas poveikis
su sveikata susijusiai elgsenai ir mirtingumui. Ekonomikos pakilimo metu formuojasi
teigiamiems demografiniams pokyčiams palanki makrolygmens aplinka: plečiasi gamyba,
didėja užimtumas ir pajamos, vyksta pozityvūs socialinės gerovės pokyčiai. Tačiau
makrolygmens ekonominiai svyravimai labai nevienareikšmiškai ir net prieštaringai veikia
įvairių demografinių procesų kitimą. Jie jungia tik dalį demografinius procesus lemiančių
veiksnių, kurių svarba įvairiu metu gali labai priklausyti tiek nuo jų, tiek ir nuo kitų
veiksnių galios stiprumo.
Tyrimų, skirtų ekonominio nestabilumo ir demografinių pokyčių sąryšio studijoms, yra
gausu. Pastaraisiais metais, prasidėjus globalinei krizei, jų itin pagausėjo. Lietuvoje šiai
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problematikai iki šiol skirta labai nedaug dėmesio. Tačiau pastarųjų metų ekonominis
nestabilumas ir kai kurie demografinių procesų eigos pokyčiai reikalauja jų sąryšio vertinimų.
Straipsnio tikslas – įvertinti Lietuvos demografinių pokyčių ir ekonominių svyravimų
sąsajas teorinių įžvalgų ir kitų šalių patirčių kontekste.
Straipsnį sudaro trys dalys, skirtos pagrindinių demografinių procesų – migracijos,
gimstamumo ir mirtingumo – pokyčiams vertinti ekonominio nestabilumo kontekste. Analizė
atliekama Lietuvos situaciją vertinant teorinių įžvalgų ir įvairių tyrimų rezultatų kontekste.

1. Gyventojų migracija ir ekonomikos nestabilumai
1.1. Migracija ir ekonominė krizė: teorinės įžvalgos
Nors migracijos procesų priežastingumo teorinėmis įžvalgomis bandoma vertinti įvairiausių
veiksnių, tarp jų politinių, institucinių, psichologinių ar neformalių tinklų, įtaką migracijos
procesams, vis dėlto dauguma tyrėjų sutaria, kad esminiai / pagrindiniai veiksniai,
lemiantys migracijos procesų kryptis, mastus ir struktūras, yra socialiniai ekonominiai
(Massey, 1993). Daugelis tiek realios, tiek ir potencialios migracijos tyrimų, darytų
pastaraisiais metais Lietuvoje, patvirtina, kad ir Lietuvoje socialiniai ekonominiai veiksniai
yra dominuojantys (Maslauskaitė, Stankūnienė, 2007; Požiūris, 2008). Todėl nenuostabu,
kad, keičiantis socialinėms ekonominėms sąlygoms, keičiasi ir migracijos procesai, o
ekonominių nuosmukių sąlygomis vyksta ypač dideli pokyčiai. Tačiau ekonominio
nuosmukio poveikis migracijai yra kompleksinis ir reiškiasi labai prieštaringai, migracija,
skirtingai nuo kitų demografinių procesų, reaguoja ne tik į nacionalinius, bet į kur kas
platesnių regionų, kuriuose yra ar gali būti migrantų tikslo šalys, ekonominius pokyčius.
Pastarųjų metų tyrimais pabrėžiama, kad globalizacijos ir ekonomikos internacionalizacijos
procesai keičia migracijos reakciją į ekonominius nestabilumus ir krizę, visai migracijos
sistemai suteikia naujų formų ir trajektorijų (Castles, Miller, 2010), ekonominio nuosmukio
metu „perpiešia“ migracijos paveikslą ir jos sudedamąsias (Castles, 2010). Naujų
technologijų transportas ir komunikacijos kuria bendrą migracijos sistemą, kurios veikėjai
migrantai ima jaustis transnacionalinės bendruomenės nariais (Castles, 1999). Taip mažėja
skirtumai tarp permanentinės, laikinosios ir grįžtamosios migracijos, formuojasi
permanentinės grįžtamosios (apykaitinės) migracijos tipas, kai migrantai permanentiškai
migruoja tarp kilmės ir tikslo šalių (Castles, 1999). Emigrantų reakcija į ekonominius
nuosmukius yra nevienareikšmė – jie gali pasukti atgal, ieškotis naujų įsikūrimo variantų ar
pasilikti tikslo šalyje (Jha ir kt., 2009; Castles, 2010; Ghosh, 2010; Castles, Vezzoli, 2011).
Vengiama grįžti į skurdesnes kilmės šalis, kuriose mažiau įsidarbinimo ir pajamų
užsitikrinimo galimybių. Be to, vengiama palikti tas tikslo šalis, sugrįžimas į kurias gali
pasunkėti dėl imigracijos politikos (Castles, 2010).
Grįžtamoji migracija gali suaktyvėti, jei kilmės šalyje situacija nėra gerokai blogesnė.
Priešingu atveju siekis minimizuoti nestabilumą gali skatinti migrantą tikslo šalyje įsikurti
nuolatinai (Jha ir kt., 2009; Castles, 2009, 2010), atsivežant net šeimos narius. Jei krizės
paliestas visas regionas, o situacija kilmės šalyje dar blogesnė, emigrantai gali stengtis išlaukti
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tikslo šalyje, tikėdamiesi, kad ekonomika atsigaus ir atsiras naujų darbo vietų (Jha ir kt.,
2009). Tyrimai rodo, kad ekonominės krizės, besireiškiančios daugelyje šalių ar apimančios
ištisus regionus, metu emigracija iš kilmės šalių sumažėja (Castles, 2009), žinoma, jei
potencialiose tikslo šalyse situacija taip pat bloga ar dar blogesnė. Tačiau, jei tikslo šalyse
ekonominė situacija yra geresnė, krizė, nedarbo augimas ir pajamų mažėjimas emigracijos
procesus gali net suaktyvinti. Krizės metu paprastai ypač sumažėja nedeklaruotosios
emigracijos mastas (McCabe, Meisner, 2010), akivaizdžiai sumažėja migrantų persiunčiamų
pinigų kiekis (Jha ir kt., 2009). Šios globaliosios ekonominės krizės metu migrantų
persiunčiamų pinigų kiekis sumažėjo tik pradiniame etape, ir tai siejama su padidėjusiu
nepasitikėjimu bankais ir pervedimų per bankus sumažėjimu (Jha ir kt., 2010; Castles, 2010).
Siekiant apsaugoti savo darbo rinkas peržiūrima nacionalinės imigracijos politika.
Kilmės šalyse gali būti aktyvinama grįžtamosios migracijos politika (Plewa, 2009; Ratha ir
kt., 2009). Tai gali turėti ilgalaikį poveikį migracijos srautams (Castles, 2009).
Pastebėta, kad ekonominiai nuosmukiai selektyviai veikia įvairius gyventojų
segmentus. Ekonominiai nuosmukiai dažniausiai labiau paliečia žemos kvalifikacijos
emigrantus, dirbančius sezoninėse ar cikliškose ūkio šakose – statyboje, apdirbamojoje
pramonėje. Tačiau JAV pirminėje stadijoje finansinė krizė labiausiai paveikė aukštos
kvalifikacijos, informacinių technologijų imigrantus (Martin, 2009). Krizių metu didesnę
dalį sudaro jauni emigrantai, rečiau migruojama su vaikais, šeimomis, dažniau migruoja
vyrai, nors dabartiniu „migracijos feminizacijos“ metu vyrų ir moterų santykis tarp
migrantų yra panašus (Castles, Miller, 2009; Zlotnik, 1995).
Krizės poveikis migracijai priklauso ir nuo krizės masto. Įvairūs tyrimai bei daugelio
šalių istorinė patirtis rodo, kad blogėjanti socialinė ekonominė situacija, ekonominis
nuosmukis tik keliose šalyse paprastai sukelia emigracijos iš tų šalių masto augimą, ieškant
ekonomine prasme patrauklesnių tikslo šalių. Jei ekonominė krizė apima ir kai kurias tikslo
šalis, atsakas paprastai būna migracijos procesų perdislokavimas, taigi keičiasi migracijos
geografija ir kryptys. Tačiau, jei ekonominė krizė įgauna globalų pobūdį, apima tiek
išvykimo, tiek ir absoliučią daugumą tikslo šalių, migracijos procesai „supanikuoja“, ir
būna kur kas sunkiau prognozuoti migracijos procesų konfigūracijas bei jų poveikį tolesnei
socialinių ekonominių procesų eigai (Ghosh, 2010), ekonominiam atsigavimui 1 . Būtent
tokia ir yra ši pastarųjų metų krizė, deja, jos poveikis migracijos procesams Lietuvoje nėra
kiek išsamiau tirtas.
1.2. Lietuvos ekonominės raidos nestabilumas ir gyventojų migracijos kaita
Nuo pat nepriklausomybės atkūrimo pradžios emigracijos iš Lietuvos mastai buvo dideli,
neto migracijos rodikliais (1000-čiui gyventojų) jau beveik dešimtmetį pirmaujame
1

Žinoma, praėjusių krizių patirtis gali duoti tam tikrų naudingų nuorodų, ko galima tikėtis, kaip gali keistis
migracijos procesai, tačiau jos lygiai taip pat gali būti klaidingos, nebent būtų vertinamos (tested against)
naujomis socialinėmis ekonominėm sąlygomis, nes, kaip rodo praktika, kiekviena ekonominė krizė turi savo
specifiką.
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Europos Sąjungoje. Ekonomikos kilimo metais kiek sumažėjęs emigracijos mastas krizės
laikotarpiu vėl šoktelėjo į neregėtas aukštumas. Neatlikus specialių tyrimų sunku tiksliai
įvardyti pagrindines emigracijos priežastis, tačiau, lyginant ekonominių ir emigracijos
rodiklių kaitą, išryškėja aiški tendencija: augant nedarbui ir krintant BVP beveik adekvačiai
auga ir emigracija (1 pav.), atsiranda ir atitinkamos migracijos neto kaitos tendencijos.
Kartu su makroekonominiais veikia ir mikroekonominiai veiksniai: turimos paskolos /
finansiniai įsipareigojimai (kurių, net ir turint darbą Lietuvoje, neįmanoma grąžinti), verslų /
įmonių bankrotai ir kt. Pastarojo ekonominio nuosmukio metu migracija vėl įgavo
„išgyvenimo strategijos“ požymių, kurie reiškėsi pirmaisiais nepriklausomybės ir ūkio
transformacijų metais (Sipavičienė, Stankūnienė, 2011). Ypač jaučiamas migrantų
„nusivylimas valdžia, Lietuva“, tad emigracija įgauna net bėgimo iš Lietuvos bruožų.
1 pav. Migracijos ir ekonomikos rodiklių kaita, 2000–2010 m.
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

Antra vertus, pastarųjų dvejų metų (2010 ir 2011 m.) duomenis reikėtų vertinti labai
kritiškai. Tokį šuolį – 83 tūkst. žmonių 2010 m., deklaravusių emigraciją (nedeklaruotosios
emigracijos tyrimai nuo 2009 m. nebuvo vykdomi), – tikėtina, daugiausia lėmė ne tik ir ne
tiek naujų emigrantų srautai, kiek ankstesniais metais nedeklaruotos emigracijos
deklaravimas: nuo 2010 m. balandžio mėnesio įsigalioję privalomojo sveikatos draudimo
formalumai paskatino emigracijos deklaravimą ir sukėlė deklaruotosios emigracijos šuolį.
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Deja, ir 2011 m. aukšti emigracijos rodikliai, kai emigravo (oficialiai) 53,9 tūkst. gyventojų
(Lietuvos, 2012 f), verčia abejoti, ar tikrai šie emigracijos mastai tėra ankstesnių metų
emigracijos formalizavimas ar vis dėlto tai nauja emigracijos banga. Realiai šio periodo
migracijos procesus bus galima įvertinti tik sulaukus 2011 m. gyventojų surašymo
rezultatų. Remiantis preliminariais surašymo duomenimis, nedeklaruotoji emigracija gali
būti gausi – pasigendama apie 200 tūkst. žmonių (lyginant su einamąja statistika).
Kadangi pastaroji ekonominė krizė įgavo globalų pobūdį, apėmė ir absoliučią daugumą
tikslo šalių, buvo tikėtasi grįžtamosios migracijos srauto augimo, nes, augant bedarbystei ir
sumažėjus darbo jėgos paklausai, migrantai paprastai pirmieji tampa atpirkimo ožiais, juos
lengviau atleisti, ypač jei jie dirba cikliškose – statybos, apdirbamosios pramonės, turizmo
ir kt. – ūkio šakose (Martin, 2009). Deja, kiek didesnio grįžtamosios migracijos masto kol
kas nėra, net atvirkščiai, pirmaisiais krizės metais grįžimų į Lietuvą skaičius krito nuo 6,3
tūkst žm. 2008 m. iki 4,2 tūkst. žm. 2010 m. (2 pav.). 2011 m. statistikos fiksuojamą
grįžtamosios migracijos augimą iki 14 tūkst. žm. reikėtų vertinti atsargiai: galbūt tai ne
realūs grįžimai, o tik formali deklaracija siekiant (vėl) naudotis sveikatos apsaugos sistemos
paslaugomis. Neatlikus specialių tyrimų vertinti, ar tikrai migracijos srautai jau suka atgal į
Lietuvą, galima bus tik turint kelerių metų duomenis.
2 pav. Imigrantai pagal pilietybę, 2001–2011 m. (tūkst.)
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

Kaip rodo kai kurių tikslo šalių duomenys (Free mobility, 2011), neretai emigravusieji,
net ir netekę darbo, geriau renkasi bedarbio dalią (bet su visomis galimomis socialinėmis
garantijomis ir išmokomis užsienyje) arba kitą migracijos etapą – emigraciją į kitą šalį.
Grandininės migracijos apskaita yra gana komplikuota, tad įvardyti, kiek paplitęs šis
reiškinys tarp emigravusiųjų iš Lietuvos, neatlikus specialių tyrimų nėra galimybių. Tačiau
krizė veikia ir pirminės emigracijos persidislokavimą – renkamasi artimesnes,
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patikimesnes, saugesnes šalis. Kaip rodo statistiniai duomenys, absoliuti dauguma 2011 m.
emigracijų (94,4 proc.) vyko kontinento viduje, ir net 81,8 proc. emigravo į kitas ES šalis.
Tarp šalių tradiciškai dominuoja Jungtinė Karalystė (49,0 proc.) ir Airija (10,4 proc., beje,
jos dalis toliau krinta), bet atsiranda ir naujų tendencijų – auga emigracija į Skandinavijos
šalis (krizės padariniai švelnesni, geresnė padėtis darbo rinkoje, geresnės socialinės
garantijos), ypač krizės laikotarpiu išaugo emigracija į Norvegiją (3 pav.). Palyginti su
prieškriziniu laikotarpiu (2008 m.), emigracijos į Norvegiją mastas išaugo daugiau kaip 10
kartų, ir 2011 m. Norvegijai teko 7,4 proc. viso emigracijos srauto (2008 m. – tik 2 proc.).
3 pav. Emigracijos srautai pagal būsimą gyvenamąją vietą (deklaruotoji emigracija) (tūkst.)
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Kita vertus, emigracijos srautų struktūroje smarkiai krito (nuo 16,5 proc. 2008 m. iki
4,4 proc. 2011 m.) Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos dalis, sumažėjo ir JAV kaip tikslo
šalies reikšmė (nuo 10,5 iki 3,3 proc. per tą patį laikotarpį). Austrija ir Vokietija, nors ir
atvėrusios darbo rinkas, 2011 m. ryškaus poveikio emigracijos geografijos kaitai neturėjo,
tačiau dėl vykdomos selektyvaus darbo jėgos pritraukimo politikos galėjo iškreipti
emigracijos srautų struktūras (kol kas duomenų, leidžiančių tai įvertinti, nėra). Šiuo atveju
daugiau baimintasi ne tiek dėl emigracijos skaičių, kiek dėl jos selektyvumo, galimo
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specialistų (medikų, slaugos darbuotojų, inžinierių, informacinių technologijų specialistų,
kt.) nutekėjimo.
Krizės sąlygomis ne tik išaugo emigracijos mastas, bet vyksta ir tam tikri nerimą
keliantys pokyčiai emigracijos srautų struktūroje: smarkiai išaugo darbingo amžiaus
žmonių, ypač jaunimo, emigracija (4 pav.). 2011 m. 20–34 metų jaunimas sudarė net 55,4
proc. (2008 m. – 46,6 proc.) emigravusiųjų (1 lentelė).
1 lentelė. Emigrantų amžiaus struktūra, 2006–2011 m. (proc.)
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Kartu vyksta ir vaikų dalies mažėjimo procesas – dažniau emigruojama be vaikų, palikus
juos giminaičių ar draugų globai. Valstybinės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybos duomenimis,
emigrantų paliktų oficialiems globėjams vaikų skaičius, palyginti su prieškriziniu laikotarpiu,
padvigubėjo (nuo 990 iki 2019 per 2007 - 2010 m. laikotarpį). Tačiau tai yra tik oficialūs
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duomenys; neretai emigrantai, ypač besitikintys, kad emigruoja trumpam, globos neformina,
vaikus galbūt palieka ir be suaugusiųjų priežiūros. Nors išsiskyrusių šeimų ir paliktų vaikų
fenomenas ir buvo tirtas (Maslauskaitė, Stankūnienė, 2007), jo poveikis ateities socialiniams
demografiniams procesams sunkiai prognozuojamas.
Vis dėlto didžiausią nerimą kelia tai, kad emigracijos potencialas ne tik kad nemažėja,
bet ir stabiliai auga, ypač kaip krizės pasekmė. Visuomenės nuomonės apklausos ir tyrimai
rodo, kad beveik pusė Lietuvos gyventojų galvoja apie emigraciją ar norėtų išvykti
padirbėti į užsienį (48,4 proc. 2012 m., palyginti su 37 proc. 2011 m., 29 proc. 2010 m. ir
23 proc. 2008 m.) (Apklausa, 2012; Apklausa, 2011; Recent, 2011). Migracijos nuostatos
tarp jaunimo įgauna katastrofiškas aukštumas – beveik 60 proc. jaunimo iki 29 metų nori
emigruoti iš Lietuvos (Lietuvos, 2010). Tokios tendencijos, suaktyvėjusios krizės
sąlygomis, iš tiesų kelia grėsmę Lietuvos ateičiai.
Ekonominio nuosmukio sukelta emigracija turėjo ir tam tikrą atgalinį poveikį, ne
visada vien neigiamą. Visų pirma emigracija leido kiek sušvelninti nepaprastai išaugusio
nedarbo problemas – statistikos duomenimis, net 81,8 proc. 2011 m. deklaruotosios
emigracijos sudarė ilgalaikiai bedarbiai (15 metų ir vyresni). Be to, migrantų persiunčiami
pinigai sušvelnino dalies Lietuvoje likusių šeimų ekonomines / finansines problemas. SEB
banko skaičiavimais, migrantų (privačių asmenų) persiunčiami pinigai, nuosmukio
pradžioje gan smarkai sumažėję, 2010 m. vėl išaugo ir sudarė daugiau nei 4 mlrd. litų, t. y.
prilygo ketvirtadaliui Lietuvoje išmokėto darbo užmokesčio (panašiai tiek sudaro valstybės
biudžeto asignavimai sveikatos apsaugai ar švietimui). Nors detalesnių tyrimų, kur ir kaip
panaudojami migrantų siunčiami pinigai, Lietuvoje nebuvo atliekama, kitų šalių patirtis
rodo, kad jie dažniausiai yra „pravalgomi“, naudojami ne pirmo būtinumo prekėms įsigyti
ir tik nežymi dalis yra investuojama kuriant verslą ir darbo vietas. Taigi, nors šių pinigų
reikšmė šeimoms ir svarbi, šalies ekonomikai jų poveikis nėra labai reikšmingas.
Tikėtis, kad neigiamas emigracijos pasekmes „ištaisys“ imigrantai, Lietuvoje būtų sunku.
Dėl griežtai ribojančios Lietuvos imigracijos politikos nuosmukio sąlygomis imigracijos ir
ypač darbo imigracijos mastas krito – 2011 m. imigrantų (užsieniečių) skaičius, palyginti su
2008 m., sumažėjo beveik perpus (nuo 3 tūkst. iki 1,7 tūkst. žm.). Tikėtis esminio imigracijos
srautų augimo artimiausioje ateityje nerealu, nes imigracijos mastą lemia ne tik imigracijos
politika (ribojanti), bet ir bendros gyventojų nuostatos imigrantų atžvilgiu. Kaip rodo 2010 m.
daryti tyrimai, beveik trečdalis lietuvių mano, kad Lietuvoje imigrantų jau dabar yra daug ar
net labai daug (nors visi užsieniečiai, įskaitant ir užsienio šalių piliečius nuolatinius Lietuvos
gyventojus, sudaro mažiau nei 1 proc. Lietuvos gyventojų), ir net 66 proc. gyventojų pasisako
už griežtą imigracijos ribojimą (Lietuvos, 2010).
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5 pav. Migrantų persiunčiami pinigai (mln. Lt)
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Beje, kaip rodo tyrimas, tokios nuostatos greičiau yra principas nei realios situacijos
vertinimas: didžiausias antiimigracines nuostatas išreiškia tos gyventojų grupės, kurios su
imigrantais realiai darbo rinkoj nekonkuruoja – pensininkai ir tarnautojai. Be to,
analizuojant Lietuvos gyventojų nuostatas, ryškėja dvigubi standartai save supriešinant su
„kitais“: Lietuvos gyventojai patys judėjimo laisve nori naudotis, bet į Lietuvą įsileisti
imigrantų nenori. Toks požiūris ne tik nėra pilietiškas plačiąją prasme – jis visai neatspindi
ir neatliepia dabar besiklostančių Lietuvos ekonomikos problemų (nors nedarbo lygis
išlieka aukštas, dėl selektyvaus emigracijos pobūdžio ryškėja tam tikros darbo jėgos, ypač
aukštos kvalifikacijos, darbuotojų ir specialistų trūkumas) ar demografinių realijų (dėl
masinės emigracijos sparčiai senstanti visuomenė). Tačiau tokios nuostatos turi didelę įtaką
politikos formuotojams, todėl gali paveikti ateities procesus.

2. Gimstamumo ir prokreacinių nuostatų svyravimai
ekonominių ciklų kontekste
2.1. Gimstamumas ir ekonominiai ciklai: įvairių tyrimų įžvalgos
Kad ekonomikos ir gimstamumo lygio svyravimai susiję, pripažįsta dauguma tyrėjų
(Sobotka, Skirbekk ir kt., 2011; Sobotka ir kt., 2011; Goldstein, Sobotka, Jasilionienė,
2009; Kreyenfeld, 2005; Hoem, 2000; Mason, 1997; Friedman ir kt., 1994; Lee, 1990).
Ekonomikos pakilimas skatina gimstamumo didėjimą, o jo nuosmukiai – mažėjimą. Tačiau
gimstamumo pasikeitimai, kaip rodo tyrimai, ekonomikos ciklo svyravimus „seka“ su
1–2,5 metų atsilikimu (Sobotka, Skirbekk ir kt., 2011). Dar daugiau – ekonomikos ir
gimstamumo ryšys nėra tiesioginis, juolab kad gimstamumą veikia ir daug kitų veiksnių
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(Sobotka ir kt., 2011). Ekonominių ciklų poveikis gimstamumui priklauso nuo bendro šalies
išsivystymo lygio, o kartu – ir nuo demografinio perėjimo statuso (Mason, 1997; Sobotka ir
kt., 2011). Išsivysčiusiose industrinėse, postindustrinėse šalyse, kai šeimos / poros turi
galimybę kontroliuoti vaikų skaičių, jų gimimo laiką ir gimstamumas jau yra žemas,
gimstamumas į ekonomikos raidos ciklus reaguoja jautriau. Didėjant bendram šalių
išsivystymo ir jų ekonomikos internacionalizacijos lygiui, gimstamumo svyravimai pradeda
reaguoti ne tik į lokalinius, bet ir į tarptautinius ekonominius svyravimus. Ekonomikos
krizės sunkina darbo paieškas, didina migraciją/ emigraciją, išskiria šeimas, ir tai savo
ruožtu veikia gimstamumą (Lee, 1990).
Ekonominės raidos cikliškumo ir ekonominių krizių (kurių prigimtis gali būti susijusi
ir su įvairiais politiniais, kariniais ar kitais įvykiais; Lee, 1990) poveikio gimstamumui
tyrimai rodo, kad krizių metu mažėjančios pajamos, didėjantis ekonominis bei užimtumo
neapibrėžtumas ir nepastovumas verčia poras atidėti vaikų gimdymą (tai pirmiausia lemia
laikiną gimstamumo sumažėjimą) ar mažina norimą vaikų skaičių (dėl nuostatų kitimo tai
daro įtaką ilgalaikiam gimstamumo mažėjimui) (Kohler, Kohler, 2002; Hoem, 2000; Adler,
1997; Witte, Wagner, 1995).
Tačiau yra nemažai ir kitokio pobūdžio išvadų, daromų net tų pačių autorių:
ekonominis nepastovumas gimstamumą veikia labai prieštaringai (Kohler ir Kohler, 2002;
Hoem, 2000; Lee, 1990; Kreyenfeld, 2005; Morgan, Taylor, 2006). Ekonominio nuosmukio
poveikis gimstamumui priklauso nuo šalies socialinės, kultūrinės aplinkos – nuo
visuomenėje vyraujančių nuostatų dėl vyro ir moters vaidmens šeimoje, nuo moterų
išsilavinimo ir užimtumo lygio (Kreyenfeld, 2005; Hoem, 2000). Be to, ryšys tarp
ekonomikos ciklų ir gimstamumo skirtingai reiškiasi ir įvairiose socialinėse, demografinėse
grupėse (Sobotka, Skirbekk ir kt., 2011; Sobotka ir kt., 2011; Kreyenfeld, 2005;
Hoem, 2000; Friedman ir kt., 1994). Vyraujant vyro „šeimos maitintojo“ modeliui poveikis
gimstamumo sumažėjimui mažesnis (Kreyenfeld, 2005). Labiau išsilavinusios ir profesinės
karjeros siekiančios moterys ekonominio nuosmukio metu labiau linkusios atidėti
gimdymus, o mažiau išsilavinusios ir dar praradusios darbą moterys dažnai būtent
nuosmukio metu pradeda lauktis kūdikio (Kreyenfeld, 2005) – taigi neapibrėžtumo
situacijoje pasirenka gyvenimo kelio restruktūravimo strategiją (Friedman ir kt., 1994).
Pastebėta, kad ekonominiai nuosmukiai skirtingai veikia ir įvairių socialinių segmentų
prokreacinę elgseną: turtingųjų – labiau, nepasiturinčiųjų – mažiau (Lee, 1990; Friedman ir
kt., 1994); jauniausio reproduktyvaus amžiaus moteris – labiau (jos dar gali atidėti
gimdymus ir tai daro), kiek vyresnio reproduktyvaus amžiaus moteris – mažiau
(Hoem, 2000). Jei dėl ekonominės krizės labiau didėja vyrų nedarbas, bendras gimstamumo
lygis krinta greičiau, o jei labiau moterų – lėčiau, arba gimstamumas net didėja, ypač
visuomenėse, orientuotose į tradicinius lyčių vaidmenis. Į tai reikėtų atsižvelgti vertinant
gimstamumo lygio svyravimus, prokreacinių nuostatų pokyčius. Kartu reikia nepamiršti ir
kitų makro- ir mikrolygmens veiksnių, tuo pačiu metu darančių įtaką gimstamumo lygiui ir
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pokyčiams bei jų specifikai dėl skirtingo šalies politinės, ekonominės, socialinės,
kultūrinės, demografinės raidos kelio. Tai labai svarbu turėti galvoje vertinant Lietuvos
pastarųjų dviejų dešimtmečių ekonominės raidos ir gimstamumo pokyčių sąryšį.
Taigi, nors yra nemažai kontraversiškų išvadų dėl ekonominės raidos cikliškumo įtakos
gimstamumo svyravimams, tačiau dauguma tyrėjų vis dėlto pripažįsta, kad ekonomikos ir
gimstamumo svyravimai yra susiję: gimstamumas geru ekonominės raidos periodu laikinai
padidėja, o blogu – sumažėja (Mason, 1997; Goldstein, Sobotka, Jasilionienė, 2009).
Ekonominių nuosmukių metu didėjantis ekonominis ir užimtumo neapibrėžtumas,
mažėjančios pajamos verčia poras permąstyti, kada ir kiek vaikų susilaukti. Atsakydamos į
klausimą „kada?“ poros dažnai atideda sprendimą „geresniems laikams“ – keičia
prokreacinių ketinimų kalendorių. Tai lemia gimstamumo mažėjimą, tikėtina, laikiną ir,
tikėtina, lengvesnį gimstamumo atsigavimą pokriziniu laikotarpiu. Tačiau pastebėta ir tai,
kad prokreacinės elgsenos atidėjimas, ypač vyresnio reproduktyvaus amžiaus moterų,
dažnai tampa prokreacinės elgsenos pabaiga. Pastebėta, kad prokreacinės nuostatos taip pat
reaguoja į ekonominio konteksto pokyčius. Pablogėjusi ekonominė aplinka gali keisti vaiko
(vaikų) turėjimo nuostatas ir normas (Liefbroer, 2011). Tai reikia prisiminti vertinant
galimus gimstamumo pokyčius ateityje. Juo labiau, kad, apibendrinant įvairių tyrimų
rezultatus, vis labiau pripažįstama, kad prokreacinių nuostatų mikroveiksniai su tam tikra
korekcija (reakcija į kintančią makro- ir mikroaplinką) lemia gimstamumo lygio kitimą
(Philipov ir kt., 2009; Sobotka, 2011). Tad pastaruoju metu vis dažniau svarbiomis
gimstamumo lygio kitimo perspektyvoje demografinėmis dedamosiomis pripažįstamos
prokreacinių nuostatų kiekybinės dimensijos. Tyrimų informacija apie norimą vaikų
skaičių, jų susilaukimo kalendorių diskusine tvarka pripažįstama svarbia vertinant ilgalaikį
gimstamumo kitimą.
2.2. Lietuvos ekonominės raidos ir gimstamumo lygio svyravimai
Nors ir yra bandymų, tačiau kiekybiškai įvertinti ekonominių svyravimų poveikį
gimstamumo lygiui ar prokreacinėms nuostatoms vertinimui yra labai sudėtinga.
Dažniausiai naudojami bendrojo vidaus produkto (BVP) rodiklių ar nedarbo lygio
pasikeitimų ryšio su gimstamumo rodikliais vertinimai (d‘Addio, d‘Ercole, 2005;
Goldstein, Sobotka, Jasilionienė, 2009; Thevenon, 2010; Sobotka, Skirbekk ir kt., 2011).
Tačiau, esant intensyviai gyventojų, pirmiausia bedarbių, emigracijai iš šalies, nedarbo
lygio pasikeitimai teikia iškreiptą informaciją: emigracija didelę dalį bedarbių „išplauna“.
Be to, gimstamumo lygį ir jo pasikeitimus veikia labai daug konkretaus periodo veiksnių.
Vis dėlto, atmetus įvairius apribojimus ir neapibrėžtumus, lyginant Lietuvos gimstamumo
lygio periodinio ir koreguotojo suminio gimstamumo rodiklio (SGR ir koregSGR) ir
ekonominės raidos sėkmingumą vertinančio rodiklio (bendrojo vidaus produkto, BVP)
kitimo bangas peršasi išvada – tarp ekonomikos ciklų ir gimstamumo kitimo yra gana
glaudus ryšys (6 pav.).
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Vertindami Lietuvos gimstamumo kitimą 1990–2010 m. matome, kad gimstamumo
lygį vaizduojančios periodinio SGR kreivės forma atkartoja ekonomikos ciklo svyravimus
su vienų–dvejų metų atsilikimu (6 pav.). Šis gimstamumo kitimo reakcijos į ekonominius
svyravimus suvėlinimo fenomenas jau yra pastebėtas ir aptartas (Sobotka, Skirbekk ir kt.,
2011). Paprastai ekonominių nuosmukių aidas, kiek pavėlavęs, atsiliepia gimstamumo lygio
kritimais (ar kritimo paspartėjimais), o ekonominiai pakilimai sulėtina gimstamumo
mažėjimą, vykstantį dėl kitų veiksnių, ar net atsikartoja situacijos gerėjimu.
6 pav. Gimstamumo rodiklių ir bendrojo vidaus produkto kitimo svyravimai, 1990–2010 m.
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1991–1994 m. intensyvių transformacijų ir ekonominio nuosmukio metu BVP mažėjimą
gimstamumo kritimas Lietuvoje vijosi su maždaug dvejų metų atsilikimu. Tuomet periodinis
SGR nuo prieštransformacinio periodo 2,03 (1990 m.) krito iki 1,57 1994 m. Panašiai atsitiko
ir po 1999 m. ekonominio nuosmukio, kai 1996–1999 m. gimstamumas, įgavęs stabilizacijos
požymių, nuo 2000 m. vėl „nėrė žemyn“. 2002–2005 m. gimstamumas pasiekė žemiausias
reikšmes, įvardijamas „žemesniu nei žemu gimstamumu“ (the lowest low, Kohler ir kt., 2002):
periodinis SGR nukrito žemiau 1,3 (Demografijos, 2010). Dabartinis ekonomikos nuosmukis,
prasidėjęs 2008 m. pabaigoje, net sustabdė dėl įvairių veiksnių (atidėtų gimdymų
kompensacinio / atsigavimo efekto (recuparation), ekonomikos augimo bumo, išskirtinių
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šeimos politikos priemonių) vykusį gimstamumo kilimą 2006–2009 m. Nors 2009–2010 m.
periodinis SGR išliko stabilus – 1,55, 2010 ir 2011 m. vaikų gimė mažiau nei 2009 m.
(Demografijos, 2011; Lietuvos, 2012 b).
Koreguotojo suminio gimstamumo rodiklio (Bongaards, Feeney, 1998) 2 ,
eliminuojančio gimdymo kalendoriaus kitimo (gimdymų atidėjimo vyresniam amžiui)
poveikį periodiniam SGR, bangavimas dar labiau išryškina gimstamumo ryšį su
ekonominiais svyravimais (6 pav.).
Pastarojo ekonominio nuosmukio periodu mažėjo jauniausio reproduktyvaus amžiaus
moterų gimstamumo rodikliai, tačiau vyresnio amžiaus – net tebesitęsė didėjimas (7 pav.).
Vyresnio reproduktyvaus amžiaus moterų gimstamumo rodiklių pokyčiams didesnį poveikį
turėjo gimdymų perkėlimo į vyresnius metus procesas nei nuosmukio pasekmės. Kad
ekonominiai nestabilumai vyresnio reproduktyvaus amžiaus moterų prokreacinę elgseną
veikia silpniau nei jaunesnio, jau yra nustatyta ir kitose šalyse (Hoem, 2000).
7 pav. Specialieji gimstamumo rodikliai (gimusiųjų skaičius atitinkamo amžiaus 1000-iui moterų)
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Tačiau čia būtina paminėti, kad, kaip rodo įvairūs tyrimai, svarbiausia didžiulio
Lietuvos gimstamumo lygio kritimo ir jo subangavimo per pastaruosius du dešimtmečius
(staigaus kritimo, sumažėjimo iki „žemesnio nei žemo“ lygio šio amžiaus pradžioje ir
atsigavimo nuo 2005 m.) prielaida buvo paskutiniame praėjusio šimtmečio dešimtmetyje
Lietuvoje prasidėjęs antrasis demografinis perėjimas (Stankūnienė, Jasilionienė, 2008;

2

Koreguotasis SGR (koregSGR) rodo, koks būtų periodinis SGR, jei vidutinis moters amžius gimdymo metu
išliktų stabilus. Kitaip tariant, koreguotojo ir periodinio SGR lyginimas nusako, kokį poveikį periodiniam SGR
daro gimdymų kalendoriaus kitimas.
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Stankūnienė, Baublytė, 2009) 3 . Pastarųjų dviejų dešimtmečių ekonominiai nestabilumai tik
koregavo šio fundamentalaus gimstamumo kitimo konfigūraciją, sudarydami „mažąsias“
bangas. Tačiau 10-ojo dešimtmečio pradžios transformacijos ir ekonominis nuosmukis
buvo svarbiausia to meto gimstamumo mažėjimo postūmio jėga (Stankūnienė, 1997).
Lietuvoje, kaip ir visoje Rytų Europoje, to periodo pradžios ekonominių sunkumų poveikis
sparčiam gimstamumo mažėjimui vyko prieš (preceded) gimstamumo kritimą iki „žemiau
nei žemo“ lygio (Goldstein, Sobotka, Jasilionienė, 2009), besireiškiančio vykstant antram
demografiniam perėjimui.
2.3. Prokreacinės nuostatos, ketinimai ir ekonominis nuosmukis
Kartų ir lyčių tyrimo 4 pirmos ir antros bangų, pagal tą pačią metodiką Lietuvoje atliktų
2006 m. (ekonominio pakilimo) ir 2009 m. (ekonominio nuosmukio), bei Gyventojų
politikos poreikių tyrimo 5 , atlikto 2010 m., klausimų apie prokreacines nuostatas ir
ketinimus 6 paketai teikia įdomios informaciją apie jų kitimą ekonominių pokyčių
kontekste. Šių atrankinių anketinių tyrimų atsakymų į longitiudinius klausimus apie
prokreacines nuostatas ir ketinimus rezultatai leidžia daryti kai kurias prielaidas dėl
egzistuojančio jų ryšio (nors ir netiesioginio) su ekonominiais svyravimais ir jų
pasekmėmis.
Prokreacinės nuostatos – norimas vaikų skaičius. Dėl prokreacinių nuostatų kiekybinių
matmenų informacijos naudingumo tiriant gimstamumo pokyčius išsakomos gana
prieštaringos išvados (Philipov ir kt., 2009; Berrington, 2004; Thomson, 1997; Goldstein ir
kt., 2003; Morgan, 2001), juolab kad įvairūs tyrimai fiksuoja gana didelius skirtumus tarp
norimo ir turimo vaikų skaičiaus. Pastebėta, kad retai gimdoma daugiau vaikų nei socialinė
norimų vaikų skaičiaus norma (Iacovau, Tavares, 2010). Taigi pastaruoju metu Europos
šalyse (Goldstein ir kt., 2003), tarp jų ir Lietuvoje, mažėjanti socialinė norimų vaikų norma
(8 pav.) lyg ir nubrėžia didžiausią galimą (tikėtiną) turimų vaikų skaičių, o įvairūs tyrimai,
rodantys 0,3–0,7 proc. nukrypimą nuo norimo iki turimo vaikų skaičiaus mažesnio lygio
link (Noack, Ostby, 2002), neteikia optimizmo, kad artimiausiu metu Lietuvoje
gimstamumas pasiektų kartų kaitą užtikrinantį lygį, juolab kad pastarojo ekonominio
3
Pagrindiniai antrojo demografinio perėjimo (ADP) požymiai – modernioje postindustrinėje visuomenėje
gimstamumas sumažėja iki labai žemo lygio, neužtikrinančio kartų kaitos (suminis gimstamumo rodiklis nesiekia
2 ir dažniausiai būna net gerokai žemesnis), santuokos ir pirmų vaikų gimdymas atidedamas vyresniam amžiui,
gausėja santuokos neregistravusių porų, gausėja vaikų, gimusių santuokos neįregistravusiems tėvams ir kt.
Pagrindiniai ADP veiksniai yra vertybių pokyčių ir naujų technologijų veiksniai (didėjanti individualizacija,
emancipacija, liberalėjančios vertybinės normos, sekuliarizacija, modernioji kontracepcija; van de Kaa, 1987).
4
Kartų ir lyčių tyrimas – tarptautinis longitiudinis, panelinis reprezentatyvus tyrimas, koordinuojamas JT EEK,
atliekamas daugiau nei 20 šalių. Lietuvoje pirmoji tyrimo banga atlikta 2006 m., apklausta 10 tūkst respondentų,
antroji banga – 2009 m., apklausta 8 tūkst. respondentų. Tyrimo koordinatorius Lietuvoje – Demografinių tyrimų
institutas.
5
Gyventojų politikos poreikių tyrimas – longitiudinis reprezentatyvus tyrimas, atliktas 2010 m.; apklausta 1 tūkst.
18–49 metų Lietuvos gyventojų. Tyrimo koordinatorius – Demografinių tyrimų institutas.
6
Klausimai: „Ar jūs ketinate susilaukti vaiko / dar vaikų per artimiausius trejus metus?“, „Kaip Jūsų sprendimas
turėti ar neturėti vaiko / dar vaikų per artimiausius trejus metus priklausytų nuo toliau išvardytų dalykų?“, „Kiek
ketinate turėti vaikų / dar vaikų?“
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nuosmukio periodu norimo vaikų skaičiaus mažėjimas paspartėjo. Vidutinis norimas vaikų
skaičius 18–49 metų amžiaus grupėje per penkiolika metų sumažėjo nuo kartų kaitą
užtikrinančio lygio – 2,1 – 1994–1995 m. iki 1,90 – 2006 m., 1,82 – 2009 m. ir net 1,75 –
2010 m. (8 pav.). Nors pastaraisiais metais gal tik tęsėsi vykstantis norimo vaikų skaičiaus
mažėjimas, tačiau tai galima vertinti ir kaip šio periodo sudėtingo ekonominio konteksto
poveikį reikšmingam šio rodiklio kritimui 2009–2010 m.
Įvairių socialinių, demografinių, ekonominių gyventojų grupių (pagal amžių,
išsilavinimą, užimtumo statusą ir pan.) prokreacinės nuostatos nemažai skiriasi. Tačiau
kintant makrolygmens aplinkai, keičiasi ir šie skirtumai. Prasidėjus ekonominiam
nuosmukiui (lyginami 2006 ir 2009 m. Kartų ir lyčių tyrimo duomenys) prokreacinės
nuostatos labiausiai mažėjo tarp vyrų, ypač jauno amžiaus (20–29 metų), turinčių žemesnį
išsilavinimą, bedarbių (9 pav., 1 priedas). Galbūt ekonominis nesaugumas ir neaiškios
šeimos gerovės užtikrinimo perspektyvos ne tik verčia keisti prokreacinę elgseną, bet ir
nuostatas. Moterų prokreacinės nuostatos šiuo periodu kito gerokai mažiau ir ypač tarp
moterų, jau sulaukusių 30 metų. Tačiau norimo vaikų skaičiaus pasikeitimas mažėjimo
linkme tarp jaunesnių nei 30 metų amžiaus moterų tikrai yra didelis. Hoem (2000) išvadą
apie ryšį tarp prokreacinės elgsenos ir moters amžiaus ekonominių nuosmukių metu, ko
gero, galima adaptuoti ir prokreacinėms nuostatoms: jaunesnio reproduktyvaus amžiaus
moterys ne tik atideda gimdymus, bet ir performuluoja prokreacinius planus.
8 pav. Norimas vaikų skaičius
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Prokreacinių ketinimų kitimas. Nors ekonominio nuosmukio metais iš esmės
prokreaciniai ketinimai ir nepasikeitė, bet atsirado kai kurių korekcijų. Kaip rodo Kartų ir
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lyčių tyrimo (Lietuvoje atlikto 2006 ir 2009 m.) rezultatai, padidėjo dalis neketinančių
turėti vaikų ir kito prokreacinės elgsenos kalendorius – sumažėjo žmonių, ketinančių
turėti vaikų per artimiausius trejus metus (10 ir 11 pav.). Labiausiai šie prokreaciniai
ketinimai pasikeitė tarp jaunesnio reproduktyvaus amžiaus ir vaikų neturinčių moterų.
Galbūt galima daryti prielaidą, kad jos savo prokreacinę karjerą sunkiu periodu linkusios
atidėti vėlesniam laikui.
Įvairūs tyrimai rodo, kad išsivysčiusiose šalyse prokreaciniai ketinimai dažniausiai
koreguojami mažėjimo linkme. Kuo artimesni laiko požiūriu ir kuo aiškiau išsakomi
ketinimai, tuo nukrypimas nuo jų yra mažesnis. Asmenys, turintys tvirtų ketinimų turėti
vaiką (dar vaikų) artimiausiu metu, dažnai savo ketinimus planuotu laiku ir realizuoja (arti
pusės; Thomson, Hoem, 1998), ir kuo ketinimai silpnesni („tikriausiai taip, tikriausiai ne“),
tuo rečiau jie išpildomi (Toulemon, Testa, 2005).
10 pav. 18–49 metų moterų ketinimai turėti vaikų (dar vaikų) pagal vaikų skaičių šeimoje,
2006, 2009 m. (proc.)
Neturi

Turi 1 vaiką

Turi 2 vaikus

100%
16,0

18,1

23,4

18,2

80%

14,8

16,5

12,5

10,7

11,7

11,4

60%

40%
49,0

90,4

90,6

2006

2009

49,4
61,0

61,4

2006

2009

20%

11,6

14,3

2006

2009

0%

Nori (dar) vaikų dabar
Nori (dar) vaikų per artimiausius trejus metus
Nori (dar) vaikų vėliau
Nenori vaikų (daugiau)

Šaltinis: Kartų ir lyčių tyrimas, 2006, 2009.
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11 pav. Moterų ketinimai turėti vaikų (dar vaikų) pagal amžiaus grupes, 2006, 2009 m. (proc.)
20-29

30-39

100%
15,8

12,4
34,2

80%

29

23,1
35,1
20,2

60%
19,7

40%

17,1

59,7

28,6

48,3
20%
29,1

0%

0,9
2006

22,2

4,7
2009

2006

2009

Nori (dar) vaikų dabar
Nori (dar) vaikų per artimiausius trejus metus
Nori (dar) vaikų vėliau
Nenori vaikų (daugiau)

Šaltinis: Kartų ir lyčių tyrimas, 2006, 2009.

Tokios konceptualios išvados kelias nemažą pesimizmą vertinant tiek 2006 m.
(ekonominio pakilimo metu), tiek ypač 2009 m. (ekonominio nuosmukio metu) Lietuvoje
atlikto Kartų ir lyčių tyrimo prokreacinių ketinimų rezultatus: gana nedidelė dalis
reproduktyvaus amžiaus moterų artimiausiu metu ketina turėti vaiką (dar vaikų);
dažniausiai ketina turėti tik dar neturinčios vaikų; apie trečdalį ketina turėti turinčios
vieną ir tik apie dešimtadalį – turinčios du vaikus. Išryškėja orientacijos į vieno ir rečiau
dviejų vaikų šeimą. Ekonominio nuosmukio metu išsakyti dar silpnesni / mažesni
prokreaciniai ketinimai (padaugėjo visai nenorinčių turėti vaikų ar neketinančių jų turėti
per artimiausius trejus metus) dar labiau didina pesimizmą dėl pozityvių gimstamumo
Lietuvoje pokyčių artimiausiu metu.
Ketinimai turėti vaikų artimiausiu metu. Jau 2006 m. atliekant Kartų ir lyčių tyrimą
buvo užfiksuota, kad į klausimą „Ar jūs ketinate susilaukti vaiko / dar vaikų per
artimiausius trejus metus?“ pozityviai atsakė labai nedidelė tiek neturinčių, tiek ir turinčių
vieną vaiką reproduktyvaus amžiaus respondentų dalis. Pirmą vaiką per artimiausius trejus
metus dažniausiai ketino turėti moterys, kurios artėjo prie 30 metų amžiaus, ir 32–36 metų
vyrai (atitinkamai 18 ir 14 proc.) (2 priedas).
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2009 m. atliktos Kartų ir lyčių tyrimo antros bangos rezultatai dar labiau pesimistiniai.
Jie yra „pažymėti“ dar ir ekonominio nuosmukio sunkumų ir ateities neapibrėžtumo. Per
artimiausius trejus metus ketina vaikų turėti mažiau nei 9 proc. (7 proc. vyrų ir 11 proc.
moterų) 20–44 metų amžiaus vaikų neturinčių respondentų. Kiek dažniau vaikų ketina
turėti moterys, kurios tyrimo metu buvo 25–39 metų (14 proc.), dažniausiai tos, kurios
artėja prie 40 metų, – 35–39 metų moterys (daugiau nei 15 proc.).
2009 m. tyrimo duomenimis, prokreaciniai ketinimai tarp 20–44 metų amžiaus
respondentų, turinčių vieną vaiką, sulaukti daugiau vaikų artimiausių trejų metų laikotarpiu
nors yra ir labai maži, tačiau nedaug skiriasi nuo ketinančiųjų sulaukti pirmo vaiko –
7 proc. (3 priedas). Turintys daugiau nei vieną vaiką prokreacinių ketinimų beveik neišsako
(tarp jų turėti dar vaikų ketina mažiau nei vienas procentas).
Ekonominio nuosmukio metu (2009 m.) ypač dažnai išsakoma neapibrėžta nuostata dėl
vaiko turėjimo per artimiausius metus. Tarp vyrų, kurie 2009 m. tyrimo metu buvo 20–44,
ir moterų, kurios buvo 20–34 metų, nuo 54 iki 78 proc. respondentų dėl savo prokreacinių
ketinimų buvo neapsisprendę (atsakymai „tikriausiai taip, tikriausiai ne“). Tačiau čia verta
pažymėti, kad ir kitų Lietuvoje atliktų tyrimų metu jau buvo užfiksuota, kad Lietuvoje
paprastai yra didelė neapsisprendusiųjų (neturinčių nuomonės) respondentų dalis
(Stankūnienė ir kt., 2003). Tai gali būti siejama su sparčiais elgsenos ir vertybių pokyčiais
bei netikrumu dėl ateities, ypač sustiprėjusiu ekonominio nuosmukio metu. Be to, tai,
matyt, yra susiję ir su dideliais jaunimo migracijos srautais, cirkuliarine migracija,
transnacionalinių šeimų paplitimu.
Ekonomikos ciklų ir gimstamumo svyravimų vėluojančio lygiagretumo pripažinimas,
nevienareikšmis šių procesų ryšys turėtų padėti sprendžiant šeimos politikos tobulinimo
klausimus. Pirmiausia svarbu nesuabsoliutinti rinkos / ekonomikos galios. Antra, vargu ar
tikslinga imtis radikalių šeimos politikos reformų sunkmečiu. Poroms, sprendžiančioms
vaikų susilaukimo veiksnių nežinomuosius, ekonominį neapibrėžtumą papildytų dar vienas
nežinomasis. Trečia, būtina suprasti, kad šeimos politika turi kurti alternatyvas, teikdama
galimybę rinktis šeimos politikos priemones (pvz., ar ilgai ir gausiai apmokamos
motinystės / tėvystės atostogos, ar (ir) prieinamos ir puikios vaiko priežiūros ir ugdymo
sąlygos darželiuose), nes įvairios sociodemografinės gyventojų grupės skirtingai kuria savo
šeimos, vaikų susilaukimo ir priežiūros, edukacijos ir profesinės veiklos tam tikro periodo
ir perspektyvų scenarijus.

3. Ekonomikos raida ir mirtingumas: paradoksalus sąryšis?
3.1. Mirtingumas ir ekonominiai svyravimai: teorinės įžvalgos
Gyventojų mirtingumo ir šalies ekonomikos raidos rodiklių koreliacija – viena
labiausiai demografinėje ir epidemiologinėje literatūroje diskutuojamų temų. Daugelis
autorių bando identifikuoti priežastinius ryšius tarp agreguotų ekonominių rodiklių (pvz.,
BVP) ir gyventojų mirtingumo lygio ir jo pokyčių. Tačiau pastaraisiais dešimtmečiais
įsigalėjo požiūris, kad šiuolaikinėse visuomenėse tokių ekonominių rodiklių kaitos poveikis
40

LIETUVOS SOCIALINĖ RAIDA. 2012 Nr.1.

gyventojų mirtingumui yra nevienareikšmis. Vienas pirmųjų tai atskleidė Samuel Preston
(1975), kuris teigė, kad tik apie 10–25 proc. gyventojų mirtingumo sumažėjimo
ketvirtajame ir septintajame XX a. dešimtmečiais vyko dėl ekonomikos (BVP tenkančio
vienam gyventojui) augimo, o išsilavinimo augimas ir pagerėjusi mitybos situacija tebuvo
antraeiliai veiksniai. Lemiami veiksniai, autoriaus nuomone, buvo globalinė medicinos
technologijų (ypač skiepų, antibiotikų) difuzija (Preston, 1975). Preston (1975) taip pat
įrodė, kad egzistuoja minimalios ir maksimalios BVP, tenkančio vienam gyventojui, lygio
ribos, kuriose ekonominis augimas tiesiogiai veikia vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės
rodiklius. Didžiulio skurdo sąlygomis (kai BVP, tenkantis vienam gyventojui, nesiekia 400
JAV dolerių ribos) kiekvienas BVP padidėjimas lemia reikšmingą vidutinės tikėtinos
gyvenimo trukmės augimą. Pasiekus 600 JAV dolerių ribą šis sąryšis beveik išnyksta. Be
to, statistinio ryšio tarp BVP ir vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės glaudumas mažėja su
laiku (Preston, 1975). Pavyzdžiui, XX a. septintajame dešimtmetyje net ir skurdžioms
šalims pavyko sumažinti mirtingumą ir be reikšmingų ekonominio augimo pasiekimų.
Nobelio (ekonomikos srityje) premijos laureatas Amartya Sen (1998) savo darbe įrodė,
kad agreguotų ekonominių ir gyventojų mirtingumo rodiklių sąryšis nėra tiesioginis. Pirma,
remdamasis Didžiosios Britanijos pavyzdžiu jis nustatė, kad vidutinė tikėtina gyvenimo
trukmė labiausiai didėjo ne sparčiausio ekonominio augimo periodais, bet po tam tikro
laiko (net ir ekonominės recesijos sąlygomis). Tai rodo, kad ekonominio augimo poveikis
gyventojų mirtingumui yra ne staigus, bet laipsniškas. Dar daugiau, reikšmingas BVP
didėjimo poveikis gali būti pozityvus tik tuo atveju, jeigu papildoma ekonominė nauda
transformuojama socialiai teisingai, visų pirmą investuojant į pačių skurdžiausių grupių
gerovę ir sveikatos apsaugą. Antra, didelį gyventojų mirtingumo mažėjimą ir vidutinės
tikėtinos gyvenimo trukmės ilgėjimą gali lemti ir griežtos egalitarinės politikos priemonės
(Sen, 1998). Vienas ryškiausių pavyzdžių – reikšmingas vidutinės tikėtinos gyvenimo
trukmės augimas Antrojo pasaulinio karo metais ir visą penktąjį dešimtmetį Anglijoje ir
Velse. Šis sveikatos progresas vyko nepaisant ekonominio nuosmukio ir bendros mitybos
situacijos blogėjimo. A. Sen (1998) šį fenomeną pirmiausiai siejo su tuo metu egalitarine
aprūpinimo maistu politika ir universalios visiems prieinamos sveikatos apsaugos sistemos
sukūrimu. Nors aprūpinimas maistu šalies mastu pablogėjo, ši politika leido iš esmės
pagerinti mitybos situaciją ir užtikrinti bazinę medicinos pagalbą skurdžiausioms
visuomenės grupėms (Sen, 1998).
Dave Leon (2007) teigia, kad labai staigios ir gilios ekonominės krizės bei nuosmukio
periodai, susiję su dideliu pajamų lygio kritimu, lemia vidutinės tikėtinos gyvenimo
trukmės pokyčius. Vienas iš ryškiausių pavyzdžių – XX a. dešimtojo dešimtmečio vidurio
mirtingumo krizė posovietinėse šalyse, ypač Rusijoje, Ukrainoje ir Baltijos šalyse.
Drastiškas gyventojų mirtingumo lygio augimas šiose šalyse labai dažnai glaudžiai
siejamas su staigaus ekonominio nuosmukio pasekmėmis. Tačiau, D. Leon nuomone,
ekonominiai veiksniai turėjo tik netiesioginį poveikį, nes labiausiai ekonomiškai
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pažeidžiamose gyventojų grupėse (vaikų ir senyvo amžiaus žmonių) mirtingumas didėjo
mažiausiai, o didžiausias mirtingumo augimas buvo būdingas ekonomiškai aktyvių
darbingo amžiaus vyrų grupei.
Richard Wilkinson (1992, 1996) taip pat akcentuoja, kad šiuolaikinėse postmoderniose
visuomenėse kur kas svarbesnis veiksnys yra santykinis pajamų pasiskirstymas nei bendras
(absoliutusis) šalies ekonominės gerovės lygis. Mokslininko nuomone, šiuolaikinis
individas socialinėje hierarchijoje didele dalimi pozicionuoja save remdamasis savo
santykiniu pajamų lygiu (lygindamas su aukščiausių pajamų grupe ar šalies vidurkiu). Toks
nelygybės (ir jos neišvengiamumo) suvokimas turi pasekmių sveikatai, ypač žemesnio
socioekonominio statuso grupėse (Wilkinson, 1992, 1996). Tyrimai rodo, kad stresas,
depresija ir gyvenimo įvykių kontrolės jausmo praradimas yra labai susijęs su tarpiniais
mirtingumo rizikos veiksniais – žalinga sveikatai elgsena (pvz., nesaikingu alkoholio
vartojimu), psichikos sveikatos problemomis ir agresijos apraiškomis (Cockerham, 2007).
3.2. Lietuvos ekonominės raidos nestabilumai ir gyventojų mirtingumo pokyčiai
Lietuvos vyrų mirtingumo ir vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės raidos ypatumus
1990–2010 m. taip pat galime laikyti prieštaringo ekonominės raidos ir mirtingumo sąryšio
pavyzdžiu (12 pav.). XX a. dešimtajame dešimtmetyje BVP ir vyrų mirtingumo kreivės kito
beveik paraleliai, vidutinei tikėtinai gyvenimo trukmei „atsiliekant“ nuo BVP maždaug
dviem metais. Akivaizdu, kad toks staigus ir ryškus BVP nuosmukis, trukęs kelerius metus,
neišvengiamai paveikė ir vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės kritimą. Tačiau šio periodo
pradžioje vykęs ekonomikos nuosmukis ir nevienareikšmiški perėjimo į rinkos ekonomiką
procesai gyventojų mirtingumą iš esmės paveikė netiesiogiai, visų pirma per tarpinius
psichosocialinius veiksnius ir su jais susijusius reiškinius – prastėjančią psichikos sveikatą,
smurtinę elgseną, savižudybes ir alkoholizmą. Tai patvirtina David Leon (2007) prielaidas,
kad su ekonomikos problemų pasekmėmis susiję socialiniai mechanizmai iš esmės
formuoja specifinį mirtingumo modelį, kuris visų pirma paliečia iš pažiūros ekonominiams
sunkumams atspariausią visuomenės dalį – darbingo amžiaus vyrus.
XXI a. pirmajame dešimtmetyje Lietuvoje vykę ekonominiai ir mirtingumo pokyčiai
dar labiau išryškino šių procesų sąryšio paradoksą. 2001–2007 m., ekonomikai augant
rekordiniais tempais, vyrų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė netikėtai sumažėjo beveik
dviem metais (Jasilionis ir kt., 2011). 2008–2009 m., prasidėjus ekonominiam nuosmukiui
ir BVP nukritus net beveik 15 proc. (2009 m.), vyrų ir moterų vidutinė gyvenimo trukmė
pradėjo augti ir nuosekliai didėja iki šiol. Nuo 2007 iki 2010 m. vyrų vidutinė tikėtina
gyvenimo trukmė padidėjo daugiau nei 3 metais, o moterų – 1,6 metų. Vien per ekonominiu
požiūriu kritinius Lietuvai 2009 m. vyrų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė „šoktelėjo“ net
1,2 metų. Netikėtus pozityvius sveikatos pokyčius ekonominio nuosmukio metu galima iš
dalies paaiškinti pavėluotu ekonominio augimo periodo efektu bei sveikatos apsaugos
sistemos modernizavimu. Tačiau mirties priežasčių statistikos analizė išryškina ir kitų
veiksnių svarbą – visų pirma antialkoholinės politikos priemonių (pradėtų įgyvendinti
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2008 m.) poveikį. Su alkoholio vartojimu susijusios mirties priežastys (kepenų cirozė,
alkoholinė kepenų liga, apsinuodijimas alkoholiu, alkoholinė psichozė) bei dažnos
alkoholio vartojimo pasekmės (smurtinės mirtys darbingame amžiuje) iš esmės lėmė tiek
vyrų vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės mažėjimą 2000–2007 m., tiek ir reikšmingą
vyrų sveikatos situacijos gerėjimą 2007–2011 m.
12 pav. Lietuvos vyrų vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės ir BVP pokyčiai 2000–2010 m.
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Prieštaringa Lietuvos vyrų vidutinės gyvenimo trukmės rodiklių dinamika
2000–2007 m. rodo, kad ekonominis šalies augimas buvo nesubalansuotas. Tai atskleidžia
ir didėjantys ekonominės (pajamų) nelygybės (Gini) koeficientai. Juk šie mirtingumo
pokyčiai vyko didžiulės mirtingumo koncentracijos žemesnio socioekonominio statuso
grupėse kontekste (Jasilionis, Stankūnienė, 2011).
Atrodytų, kad gyventojų mirtingumo ir ekonominės nelygybės pokyčiai bei specifinių
mirties priežasčių įtaka patvirtina Wilkinson teoriją, kuri apibrėžia ekonominės nelygybės
pasekmes gyventojų mirtingumui šalies mastu. Tačiau 2007–2010 m. gyventojų sveikatos
gerėjimo proveržis vyko tebedidėjančios ekonominės nelygybės fone. Remiantis Eurostat
duomenimis, pajamų nelygybės Gini koeficientas per 3 metus išaugo nuo 34 iki 37 proc.
Tokią prieštaringą dinamiką gali paaiškinti dvi prielaidos. Pirma, galima teigti, kad šiuo
atveju reiškiasi universaliai taikomų sveikatos apsaugos sistemos modernizavimo ir
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tikslinių sveikatos politikos priemonių (ypač antialkoholinių ir transporto saugumo)
poveikis, kuris išlieka efektyvus net didėjant socialinei nelygybei. Antra, gali būti, kad
šalies vidutinės gyvenimo trukmės vidurkį iš esmės „tempia“ tik „privilegijuotosios“
gyventojų grupės (aukštojo išsilavinimo, ekonomiškai aktyvūs ir dirbantys nerankinį darbą
gyventojai), kurių sveikatos situacija smarkiai gerėja. Tokiu atveju kitų socioekonominių
grupių gyventojų mirtingumas nekinta ir išlieka aukšto lygio arba net didėja. Toks
scenarijus būtų pesimistinis, nes „privilegijuotosios“ grupės turi tik ribotą potencialą veikti
bendrą šalies mirtingumo vidurkį, kuris, situacijai nesikeičiant ar blogėjant kitose grupėse,
vėl neišvengiamai ims didėti. Be abejonės, šių hipotezių validumui patikrinti reikalingi
nauju 2011 m. gyventojų surašymu pagrįsti duomenys ir specialūs detalesni tyrimai.

Išvados ir diskusija
Kaip rodo įvairių tyrimų apžvalga ir Lietuvos situacijos vertinimai, nors ir esama
demografinių procesų pokyčių ir ekonominių svyravimų sąsajų, tačiau jos yra
nevienareikšmės ir neretai net prieštaringos, jų vertinimai yra sudėtingi, kai kurie labai
apytiksliai. Be to, jos skirtingai reiškiasi įvairių demografinių procesų atžvilgiu.
Greičiausiai ir labiausiai ekonominių svyravimų pasekmės matomos migracijos
procesuose. Prasidėjus ekonominiam nuosmukiui, pradėjus didėti nedarbui, darbo ir pajamų
ieškoma ne tik artimiausioje aplinkoje, bet ir kituose regionuose, šalyse. Kinta migracijos
mastai, kryptys. Tačiau įvairūs migracijos tipai kinta skirtingai. Jų pokyčiai labai priklauso
nuo konkrečios ekonominės situacijos kilmės ir tikslo šalyse.
Migracijos procesai ypač jautriai reaguoja į socialinius ekonominius pokyčius, o ekonominės krizės sąlygomis gali būti net „perpiešiamas“ visas migracijos paveikslas ir jos sudedamosios, pati migracijos sistema įgauna naujų formų ir trajektorijų (Castles, Miller, 2010).
Blogėjant ekonominei situacijai migrantus siunčiančiose šalyse (tokia yra ir Lietuva)
paprastai auga ir emigracija. Lietuvoje krizės metais emigracijos mastas labai išaugo. Be to,
lyginant ekonominių ir emigracijos rodiklių kaitą, išryškėja aiški tendencija: didėjant
nedarbui beveik adekvačiai didėja ir emigracija. Vykstantys pokyčiai suponuoja, kad
pastarojo ekonominio nuosmukio sąlygomis migracija vėl tapo ne prasigyvenimo, o
išgyvenimo strategija.
Kadangi pastaroji ekonominė krizė turi globalų pobūdį, apėmė absoliučią daugumą
tikslo šalių, buvo tikėtasi grįžtamosios migracijos srauto augimo. Deja, kiek didesnio
grįžtamosios migracijos masto kol kas nesusidarė, net atvirkščiai, pirmaisiais krizės metais
grįžimų į Lietuvą skaičius krito. Kaip rodo kai kurių tikslo šalių duomenys (Free mobility,
2011), neretai emigravusieji, net ir netekę darbo, geriau renkasi bedarbio dalią (bet su
visomis galimomis socialinėmis garantijomis ir išmokomis užsienyje) arba kitą migracijos
etapą. Taigi vietoj grįžtamosios migracijos vyksta grandininė migracija, taip pat
persidislokuoja emigracijos srautai – renkamasi patikimesnės, saugesnės šalys. Krizė lėmė
emigracijos iš Lietuvos į Skandinavijos šalis, ypač Norvegiją, augimą.
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Krizės sąlygomis ne tik padidėjo emigracijos iš Lietuvos mastas, bet vyksta ir tam tikri
nerimą keliantys pokyčiai emigracijos srautų struktūroje: smarkiai išaugo darbingo amžiaus
žmonių, ypač jaunimo, emigracija: 20–34 metų jaunimas sudaro net 55 proc. emigravusiųjų
(2010–2011 m.).
Vis dėlto didžiausią nerimą kelia tai, kad emigracijos potencialas ne tik kad nemažėja,
bet ir stabiliai auga. Visuomenės nuomonės apklausos ir tyrimai rodo, kad beveik pusė
Lietuvos gyventojų galvoja apie emigraciją ar norėtų išvykti padirbėti į užsienį. Migracijos
nuostatos tarp jaunimo įgauna katastrofiškas aukštumas – beveik 60 proc. jaunimo
iki 29 metų nori emigruoti iš Lietuvos (Lietuvos, 2010). Tokios tendencijos, suaktyvėjusios
krizės sąlygomis, iš tiesų kelia grėsmę Lietuvos ateičiai.
Palyginti su prieškriziniu periodu imigracijos (užsieniečių) mastas sumažėjo beveik perpus,
darbo migracijos – daugiau nei tris kartus. Nors imigracija tiktai simbolinė, krizės sąlygomis
labai sustiprėjo antiimigracinės nuostatos. Trečdalis Lietuvos gyventojų įsitikinę, kad
užsieniečių Lietuvoje ir taip jau daug, net du trečdaliai pasisako už griežtą imigracijos ribojimą.
Gana greitai į ekonominės situacijos pokyčius reaguoja ir prokreacinė elgsena. Kaip
rodo įvairūs tyrimai, po vienų dvejų metų keičiasi gimstamumo rodikliai (Sobotka, Skirbekk
ir kt., 2011). Tačiau gimstamumo svyravimai ekonominių nestabilumų kontekste nėra
ryškūs. Bendrą gimstamumo lygį ir kitimo kryptį kur kas stipriau formuoja kiti veiksniai
(vertybiniai, struktūriniai, instituciniai).
Šio tyrimo metu atlikti makroekonominių veiksnių įtakos Lietuvos gimstamumo
pokyčiams vertinimai leidžia teigti, kad per pastaruosius dvidešimt metų ekonominės raidos
ciklai Lietuvoje su 1–2 metų atsilikimu darė įtaką gimstamumo kitimo tempams, svyravimų
amplitudei. Šalies transformacinio periodo pradžios (1990–1994 m.) ekonominis
nuosmukis inicijavo spartaus ir didelio masto gimstamumo mažėjimo pradžią ir spartų
kritimą. Tačiau gana greitai šio gimstamumo kritimo pagrindiniais veiksniais tapo
vertybiniai, susiję su antruoju demografiniu perėjimu, pasireiškiančiu šeimos transformacija
(santuokų ir gimdymų atidėjimu vyresniam amžiui, gimstamumo mažėjimu, šeimų
deinstitucionalizacija ir pan.). XX a. paskutinio dešimtmečio antros pusės ekonominis
pakilimas pristabdė jau kitų veiksnių (labiausiai antrojo demografinio perėjimo) intensyviai
veikiamą gimstamumo mažėjimą. Tačiau XX a. pabaigoje prasidėjusi ekonominė krizė vėl
paspartino gimstamumo mažėjimą. Nuo XXI a. pirmo dešimtmečio vidurio prasidėjęs
spartus ekonomikos augimas sutapo su gimstamumo augimo pradžia, siejama su antrojo
demografinio perėjimo, pasižyminčio gimstamumo svyravimu, raiška. Šiuo periodu
pozityviems gimstamumo lygio pokyčiams didžiausią įtaką turėjo gimstamumo
kompensacinis periodas – gimstamumo lygio atsigavimas dėl antrojo demografinio
perėjimo metu vykstančio gimdymų kalendoriaus perkėlimo į vyresnį reproduktyvų amžių.
Pastarasis ekonominis nuosmukis, prasidėjęs 2008 m. pabaigoje, pristabdė ir net eliminavo
dėl kitų veiksnių (pirmiausia dėl kompensacinio efekto) pradėjusį didėti gimstamumą. Jau
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treji metai gimstamumas Lietuvoje keičiasi labai mažai (suminis gimstamumo rodiklis
išlieka artimas 1,5).
Per pastaruosius kelerius metus, apimančius ekonominio pakilimo ir pastarojo
ekonominio nuosmukio periodus, atliktų atrankinių tyrimų (2006, 2009 ir 2010 m.)
rezultatai leidžia daryti prielaidas, kad prokreaciniai ketinimai ir net nuostatos reaguoja į
ekonominės situacijos blogėjimą makrolygmeniu – mažėja norimas vaikų skaičius,
koreguojami artimiausių metų prokreaciniai ketinimai. Tačiau šiuo atveju reikia prisiminti
ir galimą vertybinių bei institucinių veiksnių poveikį prokreaciniams planams ir normoms.
Itin prieštaringai kinta su sveikata ir mirtingumu susiję rodikliai. Trečiame skyriuje
aptariamos teorinės įžvalgos bei empiriniai agreguotų ekonominės raidos ir mirtingumo
rodiklių sąryšių pavyzdžiai atskleidžia gyventojų mirtingumo informacijos potencialą bei
apribojimus vertinant šalių ar regionų socioekonominę situaciją. Lietuvos duomenys
patvirtino prielaidą, kad šiuolaikiniame postindustriniame visuomenių raidos etape šie
sąryšiai gali būti labai kompleksiški ir prieštaringi, nes bendrieji ekonominiai rodikliai
sunkiai objektyviai gali atspindėti gyvenimo lygį ir kokybę.
Vienas iš ryškiausių paradoksalių ekonomikos raidos ir mirtingumo sąryšių pavyzdžių
– 2001–2007 m. Lietuvoje vykęs rekordinis ekonomikos augimas paraleliai mažėjant vyrų
vidutinei tikėtinai gyvenimo trukmei. Tačiau ryškus ekonomikos nuosmukis 2008–2009 m.
sutapo su labai reikšmingu mirtingumo situacijos gerėjimu. Tai patvirtina kitų šalių patirtį,
rodančią, kad net ir ribotų ar netgi mažėjančių ekonominių resursų sąlygomis universaliai ir
efektyviai taikant politikos priemones galima pasiekti reikšmingų pozityvių permainų
mažinant gyventojų mirtingumą. Tyrimai rodo, kad iš esmės pasikeitė ekonominių veiksnių
poveikio mirtingumui modelis. Šiuolaikinėse postmoderniose visuomenėse didžiausiomis
ekonominio nuosmukio „aukomis“ dažniausiai tampa „fiziškai stipriausioji“ grupė –
darbingo amžiaus vyrai. Kitaip nei iki XX a. septintojo dešimtmečio, šiuolaikinės
ekonominės krizės sveikatai „kerta“ netiesiogiai, o per keletą tarpinių mechanizmų –
psichosocialinį stresą, agresiją ir žalingą sveikatai elgseną. Tarptautinė ir Lietuvos patirtis
rodo, kad šio specifinio modelio žalą gyventojų sveikatai galima reikšmingai sumažinti
taikant efektyvias tarpsektorines sveikatos ir socialinės politikos priemones, ypač mažinant
socialinius ir ekonominius netolygumus. Tačiau ypač svarbiais ekonominės analizės ir
vertinimo instrumentais, galinčiais teikti operatyvią ir tikslią informaciją apie ekonominės
politikos poveikį ir jos pasekmes gyventojams sparčių ir prieštaringų socioekonominių
permainų periodu, tampa aiškiai apibrėžiami gyventojų mirtingumo ir socioekonominės
mirtingumo diferenciacijos kriterijai (Sen, 1998).
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1 priedas. Norimas vaikų skaičius pagal respondentų lytį, amžių, išsilavinimą ir užimtumą
Vyrai

2,1
2

1,91
1,94

2,05

2,06

2

1,9

1,9

1,82

1,94

1,89

1,8

1,8

1,77

1,7

1,78

1,86

1,7

1,67

1,6

1,6

1,5

1,5

1,4

1,4

1,3

1,3

2006

2009

2010

20-29

2006

2009

2010

20-29

30-39

30-39

2,1

2,1
2

2

2
1,88

1,9

Moterys

2,1

1,97

1,92

1,87
1,83

1,8

1,9
1,8

1,81

1,92
1,93

1,88

1,92

1,83

1,84

1,82
1,78

1,81

1,7

1,7

1,68

1,6

1,62

1,6

1,5

1,5
1,46

1,4

1,4

1,3
1,3
2006

2009

2006
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Aukštasis

Vidurinis

Aukštasis

Ž.vidur.

Vidurinis

2,1
2

2
1,93
1,87

1,9
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1,8

1,8

1,7
1,6
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2006
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Ž.vidur.

2,1
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1,5
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Dirbanty s
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1,3
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Bedarbiai
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Dirbanty s
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2 priedas. Ketinimai per artimiausius trejus metus turėti vaiką (dar vaikų), 2006 m. (proc.)

Gimimo
metai

Amžius
metais

1960–1964
1965–1969
1970–1974
1975–1979
1980–1984
1985–1986

42–46
37–41
32–36
27–31
22–26
20–21

Vieną vaiką (biologinį)
turinčių asmenų prokreaciniai
ketinimai
Tikriausiai
Tikriausiai
Tikrai Tikrai
Tikrai
taip,
taip,
taip
ne
ne
tikriausiai ne
tikriausiai ne
Vyrai
51,2
44,2
0,0
62,6
37,4
34,5
61,8
1,5
43,8
54,7
20,6
65,6
14,2
23,9
61,9
16,2
72,5
8,1
11,9
80,0
20,0
69,2
11,4
15,9
72,7
55,1
44,0
...
...
...
Moterys
60,7
39,3
1,0
77,1
21,9
44,7
50,0
0,7
65,5
33,8
12,7
79,4
4,4
36,3
59,3
7,3
74,5
11,9
20,5
67,6
15,7
75,6
12,3
16,7
71,1
48,0
48,8
...
...
...

Vaikų neturinčių asmenų
prokreaciniai ketinimai
Tikrai
taip
4,7
3,6
13,7
11,3
10,8
0,9

1960–1964
42–46
0,0
1965–1969
37–41
5,3
1970–1974
32–36
7,9
1975–1979
27–31
18,2
1980–1984
22–26
8,7
1985–1986
20–21
3,1
Šaltinis: Kartų ir lyčių tyrimas, 2006.

3 priedas. Ketinimai per artimiausius trejus metus turėti vaiką (dar vaikų), 2009 m. (proc.)

Gimimo
metai

Amžius
metais

1965–1969
1970–1974
1975–1979
1980–1984
1985–1989
1990-1992

40–44
35–39
30–34
25–29
20–24
18-19

Vieną vaiką (biologinį)
turinčių asmenų prokreaciniai
ketinimai
Tikriausiai
Tikriausiai
Tikrai Tikrai
Tikrai
taip,
taip,
taip
ne
ne
tikriausiai ne
tikriausiai ne
Vyrai
40,5
59,5
0,0
69,0
31,0
40,4
53,8
3,8
22,5
73,8
14,7
74,3
12,6
18,4
68,9
17,9
70,0
9,2
9,2
81,5
39,5
57,9
...
...
...
63,9
35,1
...
...
...
Moterys
52,2
43,5
0,0
81,8
18,2
39,4
45,5
2,9
44,1
52,9
9,4
77,6
9,0
30,3
60,7
18,3
67,0
14,3
17,3
68,4
23,8
67,3
2,9
20,6
76,5
59,2
39,3
...
...
...

Vaikų neturinčių asmenų
prokreaciniai ketinimai
Tikrai
taip
0,0
5,8
11,0
12,1
2,7
1,0

1965–1969
40–44
4,3
1970–1974
35–39
15,2
1975–1979
30–34
12,9
1980–1984
25–29
14,8
1985–1989
20–24
8,9
1990-1992
18-19
1,5
Šaltinis: Kartų ir lyčių tyrimas, 2009.
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DEMOGRAPHIC CHANGES IN THE CONTEXT OF ECONOMIC
INSTABILITIES
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Domantas JASILIONIS
Institute for Demographic Research of LSRC, Goštauto st. 11, LT-01108, Vilnius, Lithuania
E-mail: jasilionis@demogr.mpg.de
Summary: This article is devoted to an analysis of the reflection of economic
instability on changes in demographic processes. The article draws the conclusion
that the influence of macro-level economic fluctuations is ambiguous and sometimes
even contradictory if different demographic processes are considered.
The immediate and most often expressed impact of economic fluctuations is traced
in migration development. With economic recession, significant changes are
observed in the scope, trends, patterns and attitudes for migration: emigration
increases and centres on the young working age population, immigration diminishes,
and anti-immigrant rhetoric erupts. Various types of migration undergo different
modifications, however. Changes to a great extent depend on the specifics of and
gaps between the economic situations in Lithuania and the destination countries, and
chain migration and re-dislocation of migration flow is therefore observed.
Quite quickly, the impact of changes in the economic situation leaves a trace on
childbearing behaviour, leading to changes in fertility indicators in 1–2 years.
Fertility fluctuations in the context of economic instability are not distinct, however.
Other factors have more expressed impact on the total fertility level and
modification vector. Results of surveys (conducted in 2006, 2007 and 2010) allow
assuming that procreative intentions and even attitudes respond to macro-economic
fluctuations.
Particularly contradictory changes can be observed in the health and mortality
domain. The Lithuanian study confirms the hypothesis that in modern postindustrial societies relationships between economic change and mortality can be
very complex and unpredictable. One of the most illustrative examples of such
contradictory relationships concerns economic and mortality changes in Lithuania in
the 2000s. In 2001–2007, the spectacular economic growth observed coincided with
a simultaneous worsening of male mortality. Strikingly, with the beginning of the
economic crisis in 2008–2009, mortality started improving at an impressive pace.
The article presents an overview of theoretical insights designated to study the
interrelation between the main demographic processes—migration, fertility,
mortality—and economic instability.
Keywords: migration, fertility, mortality, economic crisis.
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EKONOMINIŲ NESTABILUMŲ ATSPINDYS
VISUOMENĖS SĄMONĖJE
Vladas GAIDYS
LSTC Sociologijos institutas, Goštauto g. 11, LT-01108, Vilnius
El. paštas: vladas@vilmorus.lt
Santrauka. 2008–2011 m. ekonominė krizė palietė didžiąją dalį Lietuvos
gyventojų. Krizės objektyviosios pasekmės paveikė ir subjektyviuosius ekonomikos,
socialinės bei politinės sferos vertinimus. Šiuo požiūriu labai iškalbinga vartotojų
pasitikėjimo rodiklio dinamika, leidžianti periodizuoti subjektyviąją ekonominės
krizės percepciją. Krizės metu pakito pasitikėjimas kai kuriomis institucijomis,
partijomis ir politikais. Įvairios socialinės grupės nevienodai pajuto krizės poveikį.
Skirtingai krizės poveikis buvo ir yra suvokiamas Europos Sąjungos šalyse. Šiame
straipsnyje nagrinėjama būtent subjektyvioji ekonominės krizės pusė Lietuvoje.
Raktažodžiai: ekonominė krizė, vartotojų pasitikėjimo rodiklis, pasitikėjimas
institucijomis, partinės preferencijos, visuomenės nuomonės tyrimai.

Įvadas
Ekonominės krizės požymiai pasaulyje pirmiausia pasireiškė 2008 m. finansų sistemoje ir
nekilnojamo turto sektoriuje (European Commission, 2009). Sąlygiškai pasaulinės
ekonominės krizės pradžia galima vadinti 2008 m. rugsėjo 15 d., kai bankrutavo JAV
finansų paslaugų įmonė Lehman Brothers Holding, turėjusi šimtus milijardų JAV dolerių
turto. Lietuvoje akivaizdūs rimti ekonominės krizės požymiai irgi pasirodė 2008 m. rudenį,
o apie krizę garsiai paskelbė po Seimo rinkimų suformuota naujoji Vyriausybė tų metų
gruodį. Per trumpą laiką keletą kartų išaugo nedarbas, krito gamyba, eksportas, BVP. Tuo
tarpu nuosekliai kilo maisto, kuro, ypač šildymo kainos. Krizė palietė beveik visas
gyvenimo sritis, netgi tapo lietuviško folkloro dalimi (Macijauskaitė-Bonda, 2010).
Ir anksčiau, ir dabar pateikiama daug ir išsamios medžiagos apie statistinę ekonominės krizės
pusę (Lietuvos statistikos departamentas, 2011), ekonomistai šia tematika paskelbė nemaža
straipsnių (Guogis, 2010; Bernatonytė ir kt., 2009; Glinskienė, Petuškienė, 2009; Raagmaa ir kt.,
2012; Elteto, 2011). Tuo tarpu publikacijų apie subjektyviąją ekonominės krizės pusę, t. y. kaip
ekonominė krizė pasireiškė visuomenės sąmonėje, kaip ji paveikė įvairius vertinimus ir nuostatas,
kol kas rasti sunkiau. Šiuo straipsniu ir siekiama užpildyti esamą tuštumą.
Straipsnyje bus pasinaudota Lietuvos statistikos departamento, Eurobarometro,
visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus“ tyrimų duomenimis.

1. 2008–2011 m. ekonominės krizės periodizacija: subjektyvusis matmuo
Atrodytų, kad visuomenės nuomonės tyrimai yra atliekami dažnai ir reguliariai. Taip ir yra,
jei kalbama apie partines preferencijas, politikų reitingus bei pasitikėjimą institucijomis –
tokie duomenys yra skelbiami kas mėnesį. Tačiau informacija apie žmonių nuotaikas bei
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lūkesčius yra renkama rečiau, pavyzdžiui, standartiniai Eurobarometro matavimai daromi
tik du kartus per metus.
Tačiau yra gana informatyvus, subjektyviąją gyvenimo pusę atspindintis indeksas, – tai
Eurostat pateikiamas taip vadinamasis vartotojų pasitikėjimo rodiklis, kuris yra nustatomas
kas mėnesį visose Europos Sąjungos šalyse. Lietuvos statistikos departamentas tokius
tyrimus atlieka nuo 2001 m., reprezentatyviai kas mėnesį apklausdamas 1200 16 metų ir
vyresnių gyventojų. Vartotojų pasitikėjimo rodiklis – tai indeksas, kurį sudaro keturi
komponentai, konstruojami iš atsakymų į klausimus apie situaciją per artimiausius 12
mėnesių, būtent: šeimos finansinė padėtis, šalies ekonominė padėtis, ar šeima sutaupys,
bedarbystės lygis 7 .
Iš teigiamų atsakymų (pagerės, išaugs, tikėtina) dalies atimama neigiamų atsakymų
dalis (išimtis – bedarbystė, kur iš neigiamų atsakymų atimama teigiami), skirtumai yra
sumuojami ir dalinami iš keturių. Šio indekso maksimali reikšmė yra +100, o minimali yra
–100. Kuo didesnė rodiklio reikšmė, tuo didesnis gyventojų optimizmas.
1 pav. Vartotojų pasitikėjimo rodiklio kaita Lietuvoje nuo 2001 m. gegužės iki 2011 m. liepos mėn.
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Šaltinis: European Commission, Directorate – General for Economic and Financial Affairs. Business
and Consumer Survey results (čia pateikiami įvairių metų duomenys); prieiga per internetą: http://ec.
europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/documents/2011/bcs_2011/bcs_2011_07_en.pdf.
7

Klausimų ir atsakymų formuluotės tokios: „Kaip, Jūsų nuomone, Jūsų namų ūkio finansinė padėtis pasikeis per
artimiausius 12 mėnesių? (atsakymai: labai pagerės, truputį pagerės, nepasikeis, truputį pablogės, labai pablogės,
negaliu pasakyti)“; „Kaip, Jūsų nuomone, pasikeis šalies ekonominė padėtis per artimiausius 12 mėnesių?
(atsakymai: labai pagerės, truputį pagerės, nepasikeis, truputį pablogės, labai pablogės, negaliu pasakyti)“; „Kaip,
Jūsų nuomone, per artimiausius 12 mėnesių pasikeis bedarbių skaičius šalyje? (atsakymai: skaičius labai padidės,
truputį padidės, išliks nepakitęs, truputį sumažės, labai sumažės, nežinau)“; „Ar tikėtina, kad per artimiausius
12 mėnesių Jūs galėsite nors kiek sutaupyti? (atsakymai: labai tikėtina, gana tikėtina, gana netikėtina, labai
netikėtina, nežinau)“.
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Iki 2007 m. gegužės Lietuvoje buvo stebimas stabilus vartotojų pasitikėjimo rodiklio
didėjimas. Gegužės mėnesį jis buvo aukščiausias: Lietuva pagal optimizmą buvo 7-oje
vietoje ir lenkė daugumą Europos Sąjungos šalių. Vėliau nuotaikos pradėjo blogėti, metų
pabaigoje (maždaug spalį) optimistų ir pesimistų skaičius beveik susilygino. Viena
svarbesnių pesimizmo priežasčių – kainų, ypač maisto, didėjimas. 2008 m. gyventojų
pesimizmas šoktelėjo dar labiau, nes tam įtakos turėjo ir objektyvūs neigiami procesai
(toliau didėjančios kainos, augantis nedarbas) bei analitikų prognozės apie artėjančią
pasaulyje krizę. Ypač spartus optimizmo kritimas stebimas nuo 2008 m. rugsėjo (1 pav.),
kai pasaulyje vienas po kito bankrutavo finansiniai subjektai, o Lietuvoje prasidėjo
rinkiminė kampanija, kurios metu išryškėjo daugelis blogos finansinės situacijos
charakteristikų. Nuo 2008 m. rugsėjo iki 2009 m. sausio vartotojų pasitikėjimo rodiklis
sumenko 29 procentiniais punktais 8 . Tai vienas didžiausių pesimizmo šuolių per tokį
trumpą laiką Europos Sąjungoje. 2009 m. sausio mėn. pesimistų daugiau buvo tik
Vengrijoje (1 lentelė). Kadangi visi nagrinėjamo indekso komponentai atspindi situacijos
ateityje vertinimą, todėl galima sakyti, kad tuo laikotarpiu buvo didžiausias nerimas dėl
ateities, ateities baimė. 9 Neabejotina, kad tas laikotarpis atsiliepė ne tik gyventojų
gyvenimo lygiui, bet ir gyvenimo kokybei (Rova, Mano, 2009).
1 lentelė. Vartotojų pasitikėjimo rodiklio dydžiai Europos Sąjungos šalyse 2009 m. sausio mėn. 10
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Šaltinis:
en.pdf.

Šalis
Rodiklio dydis
Nr.
Šalis
Rodiklio dydis
Suomija
-3
14.
Estija
-33
Danija
-4
15.
Prancūzija
-35
Švedija
-8
16.
Jungtinė Karalystė
-35
Liuksemburgas
-17
17.
Kipras
-38
Lenkija
-17
18.
Rumunija
-39
Nyderlandai
-20
19.
Slovėnija
-40
Belgija
-21
20.
Ispanija
-44
Austrija
-21
21.
Bulgarija
-45
Čekija
-26
22.
Graikija
-48
Italija
-26
23.
Portugalija
-51
Vokietija
-27
24.
Latvija
-53
Malta
-27
25.
Lietuva
-56
Slovakija
-32
26.
Vengrija
-64
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/documents/2009/bcs_2009_01_

Vėlesniais 2009 m. mėnesiais nagrinėjamo indekso reikšmė nors ir svyravo, ji, galima
sakyti, jau buvo „dugne“, o 2010 m. pradžioje rodiklis nuosekliai augo, ir šis augimas tęsėsi ir
8
Nepaisant visuotinio šešėlinės ekonomikos smerkimo, tuo metu keitėsi požiūris į nelegalias išmokas, „vokelius“.
2008 m. spalio mėn. į klausimą „Ar Jūs pats sutiktumėte gauti visą ar dalį atlyginimo ‚vokelyje‘, jeigu Jūsų to
paprašytų darbdavys?“ teigiamai atsakė 18 proc. gyventojų („Vilmorus“, N=1006), o gruodžio mėn. tokių buvo jau
27 proc. („Vilmorus“, N=501). 2010 m. gegužės mėn. („Vilmorus“, N=1005) į kitos formuluotės klausimą – „Ar
sutiktumėte imti atlyginimą ‚vokeliuose‘, jei dėl to jis padidėtų 20–30 proc.?“ – atsakė, kad „sutiktų“ arba
„greičiau sutiktų“ 54 proc. respondentų (tarp dirbančiųjų tokių buvo net 61proc.).
9
Baimės ir jų prigimtis pokomunistiniame pasaulyje detaliai išnagrinėtos (Fears in Post – Communist Societies, 2002).
10
Duomenų apie Airiją nėra.
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2011 m. pirmąjį pusmetį (1 pav.). Šiuo periodu pažymėtinas yra 2010 m. spalis, kai pirmą
kartą šalies ekonomikos prognozės buvo geresnės, negu šeimos materialinės padėties
prognozės, t. y. pradėta kalbėti apie ekonomikos atsigavimą, nors gyventojai to dar nepajuto.
Taigi krizės atspindžius visuomenės sąmonėje pagal pesimizmo intensyvumą galima
skirstyti į kelis periodus: pesimizmo augimas (2007 m. birželis – 2009 m. sausis),
„psichologinis dugnas“ (2009 m.) ir pesimizmo mažėjimas (2010 – 2011 m.), o šiuose
perioduose esama ir mažesnių, specifinių laiko tarpsnių (2 lentelė).
2 lentelė. Vartotojų pasitikėjimo rodiklio dinamikos periodizacija
(pesimizmo kaita 2007–2011 m.)
Periodo
pavadinimas

Laikotarpis

Periodo
detalizacija
Krizės
nuojauta

Pesimizmo
augimas

Pesimistų
skaičiaus
2007 m. birželis–
didėjimas
2009 m. sausis
Ypatingai
spartus
pesimizmo
augimas

Laikotarpis
2007 m. birželis–
2007 m. spalis

2007 m. birželį vartotojų
pasitikėjimo rodiklis pradeda
mažėti, tačiau iki 2007 m.
spalio optimistų dar buvo
daugiau nei pesimistų

Nuo 2007 m. spalio

Pesimistų tampa daugiau nei
optimistų

2008 m. rugsėjis–
2009 m. sausis

„Psichologinis 2009 m. vasaris–
dugnas“
2009 m. gruodis

–

–

Pesimizmo
mažėjimas

–

–

2010 m. sausis ir
toliau

Komentaras

2008 m. rugsėjį Lehman
Brothers bankrotas, gruodį
pranešama, kad Lietuvoje gili
finansinė krizė, 2009 m.
sausio 16 d. riaušės prie
Seimo
Rodiklio reikšmė „trūkčioja“,
svyruoja tarp –56 iki –42
Nuo 2010 m. spalio Lietuvos
ekonomikos
ateities
prognozės
geresnės
nei
šeimos materialinės padėties:
žiniasklaidoje jau kalbama
apie ekonomikos atsigavimą,
nors gyventojai to dar
nejaučia

2 lentelėje pateikta nuotaikų periodizacija krizės metu grindžiama vartotojų
pasitikėjimo rodiklio kaita. Kiti rodikliai gal duotų ir kiek kitokias laiko atkarpas, tačiau
esminiai krizės etapai išliktų, ko gera, tokie patys. Šios pesimizmo / optimizmo kreivės
geometrija aiškiai rodo, kad krizės nuojauta pasireiškė gerokai anksčiau negu 2008 m.
pabaigoje, o pesimizmo mažėjimas prasidėjo anksčiau, nei apie tai prakalbo analitikai.
Ekstrapoliuojant 2010 m. sausio – 2011 m. liepos duomenis galima tikėtis, kad nulinė
linija bus kertama 2012 m. pirmojoje pusėje. Deja, 2011 m. rugpjūtį vėl buvo pradėta
kalbėti apie antrąjį pasaulinės krizės etapą, todėl nuotaikos vėl gali blogėti ir atitolinti
minėtąją datą neapibrėžtam laikotarpiui.
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2. Vartotojų pasitikėjimo rodiklio komponentų dinamika
Jau minėta, kad vartotojų pasitikėjimo rodiklį sudaro keli komponentai. Panagrinėsime kiekvieną
jų ir įvertinsime, kuris jų turėjo didžiausios įtakos apibendrintam indeksui (2 ir 3 pav.).
2 pav. Vartotojų pasitikėjimo rodiklio komponentų – Lietuvos ekonominės padėties ir šeimos
materialinės padėties per artimiausius 12 mėnesių – kaita 2008–2011 m. (teigiamų ir neigiamų
atsakymų skirtumas)
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Lietuvos ekonominės padėties prognozė per artimiausius 12 mėn.
Šeimos finansinės padėties prognozė per artimiausius 12 mėn.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.
3 pav. Vartotojų pasitikėjimo rodiklio komponentų – bedarbių skaičiaus per artimiausius 12 mėnesių
ir tikimybės nors kiek sutaupyti per artimiausius 12 mėnesių – kaita 2008–2011 m. (teigiamų ir
neigiamų atsakymų skirtumas)
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Tikimybė nors kiek sutaupyti per artimiausius 12 mėn.
Bedarbių skaičiaus pokyčių prognozė per artimiausius 12 mėn.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.
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2 ir 3 pav. kreivės rodo, kad didžiausia dinamika stebima, prognozuojant bedarbių
skaičiaus pokyčius. Nuo 2007 m. gegužės iki 2009 m. vasario komponento reikšmė pakito
nuo –31 iki +82. Būtent bedarbystės augimo prognozė nulėmė ypač mažą vartotojų
pasitikėjimo rodiklio lygmenį 2009 m. pradžioje. O 2011 m. viduryje neigiamą rodiklio
reikšmę lemia ne tiek bedarbystė, kiek netikėjimas, kad galima nors kiek sutaupyti per
12 mėnesių. Beje, šis komponentas yra stebėtinai stabilus, – jis per keletą metų mažai
tepasikeitė: vyrauja tie, kurie negali sutaupyti, nepaisant to, ar Lietuvos ekonomiką žymi
palankus periodas, ar ekonominis sunkmetis.
Lietuvos ekonomikos ir šeimos materialinės padėties vertinimų kreivės panašios (2
pav.). Šie komponentai turėjo didelės neigiamos įtakos vartotojų pasitikėjimo rodikliui
krizės piko metu, bet jau 2011 m. viduryje ši įtaka jau gerokai mažesnė.
Be to, galima pastebėti, kad šeimos materialinės padėties prognozė yra inertiškesnė,
negu šalies ekonominės padėties prognozė, kuri sunkmečio piko metu buvo gerokai
pesimistiškesnė. 2010 m. rudenį šalies ekonominės padėties prognozė jau viršijo šeimos
materialinės padėties lūkesčius. Galima spėti, kad nuo to laikotarpio jau buvo pradėta
kalbėti apie Lietuvos ekonomikos atsigavimą (eksporto didėjimas, vėliau BVP augimas),
tuo tarpu dauguma gyventojų ekonominio atsigavimo dar nepajuto.
Yra tam tikri Lietuvos ekonominės ir šeimos materialinės padėties vertinimo rodikliai,
kurie nors ir neįeina į vartotojų pasitikėjimo rodiklį kaip sudedamoji dalis, tačiau yra
svarbūs ekonominės situacijos suvokimo kontekstui. Tai atsakymai į klausimą, pagerėjo ar
pablogėjo ekonominė padėtis per 12 praėjusių mėnesių.
4 pav. Lietuvos ekonominės padėties ir šeimos materialinės padėties per praėjusius 12 mėnesių
vertinimas – kaita 2008–2011 m. (teigiamų ir neigiamų atsakymų skirtumas)
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Lietuvos ekonominės padėties vertinimas per praėjusius 12 mėn.
Šeimos finansinės padėties vertinimas per praėjusius 12 mėn.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.
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Padėties vertinimo per praėjusius 12 mėnesių kreivės yra panašios į ekonominių
prognozių kreives, – jos kyla į viršų. Tai gali sukelti vyraujančio optimizmo ir gerovės
iliuziją. Tačiau taikant absoliučius skaičius, o ne teigiamų / neigiamų vertinimų balansą,
padėtis neatrodytų tokia optimistiška.
3 lentelė. Vartotojų pasitikėjimo rodiklio komponentų kaita bei įvykusių pokyčių per 12 mėnesių
vertinimas (2011 m. liepa, proc.)
Lietuvos
ekonominė
padėtis per
artimiausius
12 mėnesių

Šeimos
materialinė
padėtis per
artimiausius
12 mėnesių

Lietuvos
ekonominė
padėtis per
praėjusius
12 mėnesių

Teigiami
27
16
17
pokyčiai
Pokyčių nėra
46
56
37
Neigiami
24
25
47
pokyčiai
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

Šeimos
Bedarbystė Santaupos 11
materialinė
per artimiau- per artimiaupadėtis per
sius 12
sius 12
praėjusius
mėnesių
mėnesių
12 mėnesių
7

25

25

49

39

-

43

35

73

3 lentelėje pateikti duomenys rodo, kad 2011 m. liepos mėnesį Lietuvoje optimizmo
buvo nedaug: net 73 proc. gyventojų nesitikėjo ką nors susitaupyti per metus, 39 proc.
manė, kad bedarbystės lygis po metų nesumažės, o 35 proc. teigė, kad padidės. Kalbėdami
apie savo materialinę padėtį 49 proc. nurodė, kad ji per metus nepasikeitė (vargu ar ji buvo
gera), o 43 proc. nurodė, kad ji per metus pablogėjo. Nesitikėjo pokyčių po metų 56 proc.
gyventojų, o pablogėjimo laukė 25 proc.
Ne ką geriau buvo vertinami procesai Lietuvoje per praėjusius 12 mėnesių: 37 proc.
pokyčių nematė, 47 proc. teigė, kad padėtis pasikeitė į blogąją pusę. Vienintelis rodiklis su
teigiamu balansu – tai Lietuvos ekonominės situacijos prognozė: čia daugiau optimistų
(27 proc.) negu pesimistų (24 proc.).
Taigi galima teigti, kad vartotojų pasitikėjimo rodiklio, žyminčio dinamiką, pokyčiai
(šiuo atveju teigiami) kiek užtušuoja neigiamas charakteristikas, kurias galima įžvelgti,
nagrinėjant rodiklio komponentų absoliučias reikšmes. 2011 m. viduryje buvo galima kalbėti
ne tiek apie optimizmą, kiek apie pesimizmo, kuris buvo labai gilus, mažėjimą. Beje,
nagrinėjamo rodiklio požiūriu Lietuva lenkė 15 Europos Sąjungos šalių, t. y. tose šalyse buvo
blogesnės nuotaikos. Ypač gilus pesimizmas buvo būdingas Graikijai ir Portugalijai.
Tačiau galutinis, tikslinis rodiklis, pagal kurį turėtų būti įvertinamos tendencijos,
įvairių veiksnių įtaka gyvenimui, galėtų būti laimė, pasitenkinimas gyvenimu. Toks rodiklis
nuolat matuojamas Eurobarometro tyrimuose (Eurobarometras 74, 2011). Jeigu 2000 m.
rudenį patenkintų gyvenimu dalis Lietuvoje siekė 40 proc., tai ekonomiškai sėkmingesniu
Lietuvai laikotarpiu 2006 m. – jau net 63 proc. Krizės metu šio rodiklio reikšmės sumažėjo:
2008 m. rudenį patenkintųjų buvo 58 proc., 2009 m. pavasarį – 57 proc., 2009 m. rudenį –
11

Tikimybė ką nors sutaupyti per artimiausius 12 mėnesių: „labai tikėtina“, „gana tikėtina“ ir „gana netikėtina“,
„labai netikėtina“.
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55 proc. ir 2010 m. pavasarį – 50 proc., t. y. neigiami pokyčiai vyko, tačiau gal ne tokie
žymūs, kaip galima buvo tikėtis. 2010 m. rudenį ir 2011 m. pavasarį vėl buvo stebimas
rodiklio pagerėjimas iki 56 proc.

3. Krizės pojūtis mieste ir kaime
Dėl šiuolaikinio kaimo ypatumų yra daug diskutuojama. Vienais atvejais nurodoma, kad
kaimas paseno, ten nėra darbo vietų, kaimo žmonės gyvena iš socialinių išmokų, nenori
dirbti. Kitais atvejais pabrėžiama, kad būtent kaimas gavo didžiąją dalį Europos Sąjungos
paramos (Kaimo plėtros programa), kuri buvo investuota į ūkių modernizavimą,
infrastruktūros gerinimą, bendruomenių gyvenimo kokybės didinimą. Šių priemonių dėka
kaimas tapo modernus ir perspektyvus. Matyt, kad yra tiesos ir vienu, ir kitu atveju. Yra
kaimiškų vietovių, kur iš tiesų matomi dideli pozityvūs pokyčiai, bet yra ir degraduojančių
kaimų ar miestelių. Kaipgi ekonominė krizė suvokiama kaime, ar yra optimizmo /
pesimizmo lygio skirtumai lyginant su miestu? Panagrinėsime vartotojų pasitikėjimo
rodiklio dinamiką mieste ir kaime (5 pav.).
5 pav. Vartotojų pasitikėjimo rodiklio kaita mieste ir kaime 2001–2011 m.
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Kaimas

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

Galima pastebėti, kad ikikriziniu laikotarpiu vartotojų pasitikėjimo rodiklis buvo
aukštesnis mieste, kai kuriais laikotarpiais šis skirtumas buvo gana ryškus. Ekonominės
krizės laikotarpiu šis skirtumas išnyko, optimizmo / pesimizmo lygis mieste ir kaime
susivienodino. Galima spėti, kad ekonominio sunkmečio laikotarpiu gyvenimas kaime turi
visą eilę privalumų: mažesnės išlaidos už komunalines paslaugas (ypač šildymą),
transportą, maistą. Pasibaigus krizei vėl gali išryškėti ekonominiai miesto privalumai:
geresnės galimybės rasti darbą, didesni atlyginimai.
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4. Ekonominės krizės poveikis pasitikėjimui institucijomis
Pasitikėjimo institucijomis 12 palyginimui pasirinksime šiuos svarbesnius visuomenės
nuomonės būklės taškus:
 2007 m. gegužė – aukščiausias vartotojų pasitikėjimo rodiklio taškas, aukščiausias
optimizmas;
 2008 m. rugsėjis – Seimo rinkimų išvakarės, kai paprastai stebimas didesnis
nepasitikėjimas valdžios institucijomis, valdžioje esančiomis partijomis bei
politikais, taip pat pesimizmo spartaus augimo pradžia, pasireiškiant pasaulinei
krizei;
 2008 m. gruodis – pirmas mėnuo po rinkimų, kai paprastai stebimas didesnis
pasitikėjimas naujai išrinktomis politinėmis institucijomis bei naujai išrinktais
politikais;
 2009 m. sausis – riaušės prie Seimo, minimalūs tikėjimo ateitimi rodikliai;
 2010 m. sausis – pesimizmo mažėjimo pradžia;
 2010 m. spalis – 2011 m. liepa – statistika fiksuoja ekonominio atsigavimo
požymius, nors gyventojai to dar beveik nejaučia.
4 lentelė. Pasitikėjimas institucijomis 2007–2011 m., pasitikinčiųjų dalis (proc.) 13
2007-05 2008-09 2008-12 2009-01 2010-01
Seimu
4
10
6
8
4
Vyriausybe
14
11
11
20
11
Teismais
22
21
17
16
14
Partijomis
4
4
5
3
4
Bažnyčia
64
61
64
59
62
Kariuomene
57
52
54
54
53
Švietimu
55
45
57
50
45
Žiniasklaida
43
38
43
44
40
Bankais
61
58
45
38
37
Sveikatos apsauga
40
40
44
38
37
Sodra
71
65
63
51
32
Policija
31
33
30
30
37
Šaltinis: Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“.

2010-10
4
10
14
3
54
52
49
44
46
36
42
35

2011-07
6
10
15
4
53
52
44
36
40
37
38
39

Ryškesnių požymių, kad ekonominė krizė būtų paveikusi pasitikėjimą teismais,
kariuomene, švietimu, sveikatos apsauga, policija, žiniasklaida, bažnyčia, nėra. O jeigu
pokyčiai ir įvyko, tai juos galėjo sukelti su krize nesusieti įvykiai. Pavyzdžiui, pasitikėjimas
bažnyčia staiga smuko 2010 m. liepos mėn., tačiau taip atsitiko dėl įvykio, kuris visiškai
nesusietas su ekonomine krize, – tai A. Brazausko laidotuvės (beje, pasitikėjimas bažnyčia
vėliau nebeatsistatė į buvusį lygmenį). Pasitikėjimas teismais greičiausiai irgi mažėjo ne dėl
krizės, o dėl įvairių skandalų.

12
13

Pasitikėjimo institucijomis problemą yra nagrinėjęs garsus lietuvių sociologas Vytautas Kavolis (Kavolis, 1997)
Reikšmingi skirtumai pajuodinti.
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Ekonominės krizės metu žymiai sumažėjo pasitikėjimas Sodra. Jeigu 2007 m. gegužę
pasitikinčių Sodra buvo net 61 proc., tai 2010 m. sausį tokių buvo dvigubai mažiau –
32 proc. Sumažintos pensijos, ribojamos socialinės išmokos, netikrumas dėl ateities – ar
Sodra vykdys savo įsipareigojimus, ar nebankrutuos, – visa tai gerokai sumažino pasitikėjimą
šia institucija. Sodros krizė tapo vienu svarbiausių ekonominės krizės pasireiškimų. Panašūs
procesai vyko ir dešimtojo dešimtmečio pabaigos ekonominės krizės metu.
2008 m. ryškiai krito pasitikėjimas bankais (2008 m. rugsėjį – 2009 m. sausį net 20
procentinių punktų). Pirmiausia tai buvo pasaulinės bankų krizės (JAV, Islandija)
atspindžiai, vėliau – nerimas dėl Lietuvoje esančių bankų situacijos.
Sunku analizuoti pasitikėjimo dinamiką tokiomis institucijomis, kaip Seimas,
Vyriausybė, partijos, kadangi pasitikėjimas jomis yra labai mažas bet kuriuo metu.
Pasitikėjimas partijomis praktiškai nepasikeitė po Seimo rinkimų, nepasikeitė jis ir krizės
įkarštyje – pasitikinčiųjų dalis svyravo apie 4–6 proc. Pasitikėjimas naująja Vyriausybe po
rinkimų 2008 m. gruodį padidėjo tik 3 procentiniais punktais, o ir tie trys buvo prarasti po
mėnesio. Atrodytų, kad tuo periodu dvigubai sumažėjo pasitikinčių Seimu (nuo 8 iki
4 proc.), tačiau absoliučia išraiška tai nėra daug.
Ir visgi yra galimybė įvertinti krizės poveikį šioms nepopuliarioms institucijoms.
Klausimo apie pasitikėjimą institucijomis atsakymai yra išsamesni, negu „pasitikiu–
nepasitikiu“. Buvo pateiktas gana platus atsakymų pasirinkimas: „visiškai pasitikiu“,
„pasitikiu“, „nei taip, nei ne“, „nepasitikiu“, „visiškai nepasitikiu“. Panagrinėsime
atsakymų „visiškai nepasitikiu“ kaitą.
5 lentelė. Visiškai nepasitikinčių Seimu, Vyriausybe ir partijomis dalis 2007–2011 m. (proc.)
2007-05 2008-09 2008-12 2009-01 2010-01
Seimu
18
22
15
32
28
Vyriausybe
6
12
8
18
16
Partijomis
22
27
22
35
31
Šaltinis: Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“.

2010-10
30
20
32

2011-07
24
16
29

Priešrinkiminiu laikotarpiu visiškai nepasitikinčių Seimu, Vyriausybe, partijomis dalis
kito, bet tie pokyčiai nebuvo labai ryškūs. Pagrindinis pokytis stebėtas netrukus, t. y.
paskelbus antikrizines priemones. Tuomet visiškai nepasitikinčių Seimu ir Vyriausybe dalis
išaugo daugiau nei dvigubai, kiek mažiau pakito nepasitikinčių partijomis dalis (nuo 22 iki
35 proc.). Vėliau visiškai nepasitikinčių dalis kiek sumažėjo.
Taigi krizės metu ryškiai sumažėjo pasitikinčių bankais, Sodra bei politinėmis
institucijomis.
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5. Ekonominės krizės pasekmės partijoms ir politikams
Jau buvo parodyta, kad ateities ekonominės baimės Lietuvoje prasidėjo ne 2008 m. gruodį
ir ne 2009 m. sausį, o žymiai anksčiau. Panagrinėsime, kaip prieškriziniu, o vėliau kriziniu
laikotarpiu keitėsi partijų populiarumas, taip pat palankumas kai kuriems Lietuvos
politikams. Žemiau pateikti reitingai partijų, kurios po Seimo rinkimų turėjo savo atstovus
Seime (6 lentelė).
6 lentelė. Partijų populiarumas 14 2007–2011 m., procentais nuo turinčių nuomonę 15
2007-05 2008-09 2008-12 2009-01 2010-01 2010-10 2011-07
Socialdemokratų partija
11
16
26
32
26
22
10
Tėvynės sąjunga
19
21
14
14
18
28
19
Darbo partija
9
12
9
12
16
17
18
Tvarka ir teisingumas
19
16
13
19
18
14
18
Liberalų ir centro sąjunga
4
4
5
7
1
2
3
Liberalų sąjūdis
3
3
8
12
7
9
6
Tautos prisikėlimo partija
10
1
2
20
5
1
Valdančioji dauguma
26
35
61
43
30
26
25
(2008 m. gruodis +) 16
Opozicijoje esančios partijos
50
38
33
47
60
63
62
(2008 m. gruodis +) 17
Šaltinis: Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“.

Iki 2008 m. Seimo rinkimų partijų populiarumo kaita buvo palanki vėliau valdančią
daugumą sudarančioms partijoms (sumuojami Tėvynės sąjungos, Tautos prisikėlimo partijos,
Liberalų sąjūdžio, Liberalų ir centro sąjungos reitingai): nuo 2007 m. gegužės iki 2008 m.
gruodžio jų populiarumas padidėjo iki 35 procentinių punktų, bet po rinkimų opozicinių
partijų (sumuojami Socialdemokratų partijos, Darbo partijos, Tvarkos ir teisingumo partijų
reitingai) populiarumas per atitinkamą laikotarpį nukrito 27 procentiniais punktais. Tai gali
būti susieta tiek su natūraliu rinkiminiu ciklu (valdančios partijos prieš rinkimus neretai
praranda dalį rinkėjų), tiek ir su ekonominės krizės nuojauta (1 pav.). Tačiau ypač įdomūs yra
pokyčiai, stebimi tarp 2008 m. gruodžio ir 2009 m. sausio mėnesių. Viena apklausa vyko iki
taip vadinamos „mokesčių nakties“ – 2008 m. gruodžio mėn., o kita iš karto po riaušių prie
Seimo rūmų – 2009 m. sausio 16 d. Per keturias savaites įvyko nepaprastai staigūs pokyčiai:
Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai neteko 9, o Tautos prisikėlimo partija –
net 15 procentinių punktų rėmėjų. Ką tik triumfavusi valdančioji dauguma per mėnesį tapo
visuomenės nuomonėje mažuma. Tai akivaizdus ekonominės krizės, tiksliau, reakcijos į
priemones krizei įveikti, poveikis partijų populiarumui. Toliau ritantis ekonominei krizei vis
14
Klausimo formuluotė: „Už kurią partiją Jūs balsuotumėte rinkimuose į Seimą, jeigu rinkimai vyktų kitą
sekmadienį?“ Atsakymų alternatyvose yra pateikiamas sąrašas partijų, kurios turi savo atstovus Seime, taip pat
atsakymai: „kita partija“, „nebalsuotų“ ir „nežino“.
15
Pajuodinta – atkreiptinas dėmesys į įvykusius pokyčius.
16
Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai, Liberalų ir centro sąjunga, Liberalų sąjūdis, Tautos
prisikėlimo partija.
17
Socialdemokratų partija, Darbo partija, Tvarka ir teisingumas.
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silpnėjo pagrindinės valdančiosios partijos (Tėvynės sąjungos) palaikymas ir stiprėjo
pagrindinės opozicinės partijos (Socialdemokratai) palaikymas. Liberalų partijų palaikymas
tuo laikotarpiu esmingai nesikeitė.
Panagrinėsime, kaip krizės metu kito palankumas svarbesniems politikos scenoje
esantiems veikėjams (7 lentelė).
7 lentelė. Palankiai politikus vertinančių gyventojų dalis 2008–2011 m. (proc.)
2008-09
2008-12
2009-01
2010-01
D. Grybauskaitė
- 18
85
I. Degutienė
65
A. Kubilius
26
39
18
12
A. Valinskas
37
12
9
E. Masiulis
21
34
34
32
A. Butkevičius
35
R. Paksas
31
30
28
35
V. Uspaskich
25
32
28
44
Šaltinis: Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“.

2010-10
84
64
11
9
36
41
34
40

2011-07
83
65
12
11
30
38
35
40

Labiausiai nuo visuomenės nuomonės nukentėjo Tautos prisikėlimo ir Tėvynės
sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos. Atitinkamai krito jų pirmininkus
palaikančių gyventojų dalis. Prisikėlimo partijos pirmininką Arūną Valinską 2008 m.
gruodžio mėn. palankiai vertino 37 proc. respondentų, o 2009 m. sausį tik 12 proc.,
atitinkamai nepalankūs vertinimai pakilo nuo 23 iki 66 proc. Premjero Andriaus Kubiliaus
palankūs vertinimai sumažėjo nuo 39 iki 18 proc., o nepalankūs padidėjo nuo 30 iki 61proc.
Vargu ar per 20 metų laikotarpį kada nors yra įvykę tokie staigūs vertinimų pokyčiai.
Tuo tarpu krizės metu Seimo pirmininke tapusi I. Degutienė (Tėvynės Sąjungos –
Lietuvos krikščionių demokratų partijos atstovė) iš karto tapo antrąja pagal populiarumą
politike. Pirmąja politike per visą laikotarpį išliko Prezidentė Dalia Grybauskaitė, nors jos
atsakomybė už padėtį šalyje taip pat labai didelė. Krizės metu beveik nepakito valdančios
koalicijos atstovo E. Masiulio (Liberalų sąjūdis) reitingas. Nedaug kito ir opozicinių partijų
lyderių A. Butkevičiaus (Socialdemokratų partija), R. Pakso (Tvarka ir teisingumas) ir
V. Uspaskich (Darbo partija) reitingai.
Taigi gyventojų vertinimai krizės metu nėra tiesmukiški, kad dėl krizės ar dėl
priemonių jai įveikti yra kaltos visos valdančioje daugumoje esančios partijos ir jas
atstovaujantys politikai. Iš tikrųjų vertinimai yra selektyvūs, juos veikia daugelis
informacijos sluoksnių, matyt, kad nemažą įtaką taip pat turi įvaizdis, subjektyvi percepcija.
Ir visgi „ekonominis balsavimas“ yra svarbus rinkimų rezultatus įtakojantis veiksnys
(Rattinger, Steinbrecher, 2011; Grosjean ir kt., 2011).

18

Politikas nebuvo reitinguojamas
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6. Ekonominės krizės suvokimas socialinėse demografinėse grupėse
Pasinaudosime duomenimis apie ekonominės krizės pasekmes, krizės suvokimą iš tyrimo, kuris
buvo atliktas 2009 m. gegužės mėn., t. y. pačiame krizės įkarštyje (duomenys nepaskelbti).
8 lentelė. „Ar Jūs pajutote ekonominės krizės pasekmes apskritai?“ (proc.)
Taip
Vyrai
82
Moterys
82
Amžius:
18–29 metai
87
30–39 metai
87
40–49 metai
84
50–59 metai
92
60–69 metai
74
70 ir daugiau metų
69
Išsilavinimas:
be vidurinio
87
vidurinis, aukštesnysis, spec. vidurinis
81
aukštasis
79
Specialistai su aukštuoju
84
Darbininkai
88
Pajamos šeimos nariui per mėnesį:
iki 400 Lt
94
401–600 Lt
85
601–800 Lt
81
801–1000 Lt
71
1001+ Lt
79
Vilnius
71
Kiti didieji miestai
83
Rajonų centrai
85
Kaimas
85
Šaltinis: Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“, N=1000, 2009 m.
gegužės 7–12 d.

Ne
18
18
13
13
16
8
26
31
13
19
21
16
12
6
15
19
29
21
29
17
15
15

Absoliuti gyventojų dalis (82 proc.) teigia, kad jie pajuto ekonominės krizės pasekmes.
Yra tam tikrų ypatumų amžiaus grupėse: labiausiai dėl krizės skundžiasi priešpensinio
amžiaus (50–59 m.) žmonės. Lietuvoje ši amžiaus grupė šiuo metu bene labiausiai
pažeidžiama, – praradus darbą tokiame amžiuje rasti kitą yra keblu, didėja nerimas dėl
sveikatos, dėl ateities apskritai. Mažiau dėl krizės išgyvena vyresni žmonės, mažiausiai –
vyresni nei 70 metų (69 proc. pajuto pasekmes ir 31 proc. nepajuto). Galima spėti, kad ir iki
krizės jų padėtis nebuvo ypač gera, be to, jie jau gauna pensiją, kurios, bent jau visos, tikrai
neatims, dalis jų gauna socialinę paramą.
Atrodytų, kad krizės pajautimas mažai priklauso nuo išsilavinimo (svyruoja nuo 79 iki
87 proc.). Tą patvirtina ir duomenys apie kai kurias socialines grupes, pvz., apie
specialistus su aukštuoju ir darbininkus – čia irgi nėra didelių skirtumų.
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Labiausiai ekonominę krizę pajuto šeimos, gaunančios mažas pajamas, daugiausia
nepajutusių – tarp vilniečių, veikiausiai dėl to, kad čia sutelkta daug stabilių, valstybės
finansuojamų darbo vietų.
Respondentų buvo klausiama, ar ekonominės krizės metu sumažėjo pajamos –
atlyginimai, pensijos ir kita. Pusė respondentų (50 proc.) nurodė, kad pajamos sumažėjo, o
kita pusė – kad nesumažėjo. Daugiausia teigusių, kad pajamos nesumažėjo, buvo tarp
pensininkų (81 proc.), aukštesnių pajamų grupėje (1000 litų ir daugiau šeimos nariui), o
sumažėjimą dažniausiai nurodė bedarbiai (81 proc.) ir darbininkai (76 proc.).
Absoliuti dauguma respondentų krizės metu pajuto kainų kilimą (84 proc.), ir tai yra
būdinga visoms socialinėms demografinėms grupėms. Labiau pradėjo taupyti maistui
69 proc. respondentų, mažiau naudotis transportu –51 proc., nurodė, kad pasidarė
nesaugiau, – 70 proc. respondentų.

7. Ekonominės krizės percepcija Lietuvoje Europos Sąjungos kontekste
Jau minėta, kad didžiausias pesimizmas Lietuvoje buvo užfiksuotas 2009 m. sausį, kai
vartotojų pasitikėjimo rodiklis siekė –56. Tačiau ir tą mėnesį Lietuva pagal pesimizmą
nebuvo pirmoji, – blogesnis rodiklis buvo Vengrijoje (–64). Vėliau Lietuvoje pesimizmo
lygis nuolatos mažėjo, ir 2011 m. birželį Lietuva pagal vartotojų pasitikėjimo rodiklį
aplenkė daugelį šalių: Bulgariją, Čekiją, Graikiją, Prancūziją, Italiją, Kiprą, Latviją,
Vengriją, Maltą, Lenkiją, Portugaliją, Rumuniją, Slovėniją, Slovakiją, Jungtinę Karalystę
(tuo metu blogiausias rezultatas buvo pasiektas Graikijoje: –75). Tačiau čia reikėtų
prisiminti, kad šis indeksas atspindi ateities lūkesčius, ir tai neapibūdina dabarties, kuri,
kaip ir anksčiau, vertinama blogai.
2010 m. rudenį buvo atliktas specialus Eurobarometro tyrimas „Europiečiai ir krizė“
(Eurobarometer, 2010). Viename anketos klausimų teiraujamasi, ar krizė asmeniškai
palietė respondentus (6 pav.).
Taigi matome, kad daugumos šalių gyventojai asmeniškai pajuto krizės pasekmes.
Pagal šį subjektyvų rodiklį lyderiauja Vengrija, Rumunija ir Graikija, o mažiausiai žmonės
skundėsi Austrijoje, Vokietijoje, Danijoje ir Švedijoje. Lietuvoje atsakiusių, kad buvo
ryškus krizės poveikis, yra du trečdaliai, arba dešimta vieta Europos Sąjungoje. Ir tai yra
mažiau nei Latvijoje ar Estijoje.
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6 pav. „Kokiu laipsniu dabartinė krizė paveikė Jus asmeniškai?“ Atsakymai: „poveikis labai žymus ir
gana žymus“ (proc.)
86

Vengrija

85

Rumunija

83

Graikija
78

Latvija

77

Bulgarija

75

Kipras
72

Estija
Portugalija

70

Airija

70
67

Lietuva

66

Slovėnija

65

Italija
61

Ispanija
58

Slovakija
Čekija

55

Jungtinė Karalystė

54

Malta

52

Prancūzija

50

Belgija

47

Lenkija

45

Liuksemburgas

29

Nyderlandai

29

Suomija

28

Austrija

27

Vokietija

27

Danija

24

Švedija

19
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20

30

40

50

60

70

80

90

100

Šaltinis: Eurobarometro tyrimas „Europiečiai ir krizė“, 2010 m. ruduo.

Palyginkime optimizmą / pesimizmą, vertinant ateitį, kaimyninėse šalyse per ilgesnį
laikotarpį (7 pav.).
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7 pav. Vartotojų pasitikėjimo rodiklio 19 dinamika Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje
2007–2011 m.
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2009,07
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2010,01
Estija

2010,07

2011,01

2011,07

Lenkija

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

Krizės išvakarėse Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse nuotaikos buvo gana panašios,
tačiau geriausios Lietuvoje (2007 m. liepos mėn. +7). Vėliau tendencijos išsiskyrė: Lietuva
ir Latvija „keliavo“ panašiomis trajektorijomis, – jos nuotaikų „dugną“ pasiekė
2009 metais. Lenkijoje optimizmo / pesimizmo balansas krizės įkarštyje buvo geriausias,
tačiau akivaizdu, kad per pastaruosius dvejus metus čia lyderiauja Estija, – 2011 m. liepos
mėnesį pagal šį rodiklį ją lenkė tik septynios Europos Sąjungos šalys.
Lietuva Europos Sąjungoje pagal pesimizmą lyderiavo 2009 m. pradžioje, tačiau 2010–
2011 m. situacija pasikeitė, Lietuvoje nuotaikos pagerėjo, o daugelyje Europos šalių –
pablogėjo. Lietuvos gyventojai, atsižvelgiant į situaciją, gali būti ir pesimistai, ir optimistai. Bet
kuriuo atveju dažnas pasakymas, kad lietuviai yra pesimistų tauta, empiriškai nepagrindžiamas.

19

Vartotojų pasitikėjimo rodiklio apibrėžimą žr. p. 2.
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8. Ekonominės krizės įtaka požiūriui į Lietuvos narystę
Europos Sąjungoje
Lietuvoje požiūris į narystę Europos Sąjungoje matuojamas nuolat nuo 1997 metų. Per tą
laiką būta ir nepalankaus požiūrio į narystę Europos Sąjungoje (1999 m.), nors apskritai
vyravo palankūs vertinimai (Gaidys, 2010). Galima buvo formuluoti hipotezę, kad ekonominė
krizė galėjo neigiamai paveikti narystės vertinimą. Viena galimų priežasčių – galėjo
susiformuoti stereotipas, kad dėl visko kalti „Vakarai“ (ten prasidėjo finansinė krizė). Be to,
dalis gyventojų galbūt tikėjosi, kad turtinga Europos Sąjunga krizės laikotarpiu padės mažai
Lietuvai, tačiau to, bent jau viešojo diskurso lygmenyje, nepastebėta.
Panagrinėsime Viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus“ duomenis.
Klausimas apie požiūrį į narystę yra pateikiamas kas mėnesį ta pačia formuluote (8 pav.): „Ar
Jūs remiate Lietuvos narystę Europos Sąjungoje?“ (atsakymai: „taip“, „ne“, „nežinau“).
8 pav. „Ar Jūs remiate Lietuvos narystę Europos Sąjungoje?“ (proc.)
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Taip
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Šaltinis: Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“.
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Duomenys rodo, kad finansinės krizės Vakaruose įkarštyje (2008 m. ruduo), narystės
rėmimas nesumažėjo. 2009 m., kai Lietuvoje vyravo blogiausios nuotaikos, narystės
rėmimas buvo stabilus ir siekė 70 proc.
Kita vertus, formuluotė „Ar Jūs remiate Lietuvos narystę Europos Sąjungoje?“ galbūt yra
pernelyg abstrakti. Todėl pasinaudosime Eurobarometro formuluote apie narystės naudą (9 pav.).
9 pav. „Atsižvelgiant į visas aplinkybes, ar, Jūsų manymu, narystė Europos Sąjungoje Lietuvai yra
naudinga, ar ne?“ (proc.)
90
81

81
75

80

72

71

69
70

66

66

20

19

60
50
40
30
20
9

13

10

16

18

15

10

P - pavasaris
R - ruduo

naudinga

2010R

2010P

2009R

2009P

2008R

2008P

2007R

2007P

0

nenaudinga

Šaltinis: Eurobarometro tyrimai.

Yra pagrindo manyti, kad ekonominė krizė šiek tiek paveikė narystės naudos
vertinimą: 2007 m. narystės naudą matė net 81 proc. gyventojų, o „psichologinio dugno“
laikotarpiu (2009 m.) – tik 66 proc., t. y. kritimas siekė 15 procentinių punktų, ir
nematančių naudos dalis padidėjo nuo 9 iki 20 proc. Tai ryškūs pokyčiai. Kita vertus, net
šis žemiausias rezultatas buvo gerokai aukštesnis nei ES vidurkis (57 proc. matė naudą, o
31 proc. jos nematė).
Nelengva tiksliai pasakyti, kodėl ekonominė krizė paveikė naudos vertinimą.
Greičiausiai, kad daliai žmonių jau buvo sunku kalbėti apie naudą, kai sumažėjo gamyba,
eksportas, smarkiai padidėjo bedarbystė, kainos.
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9. Gyventojų nuotaikų ypatumai 1990-ųjų pabaigos ekonominės
krizės metu
Tam tikras ekonomikos nuosmukis po augimo laikotarpio vyko ir 1990-ųjų pabaigoje, – tai
buvo ekonominės krizės Rusijoje pasekmė. Sumažėjo BVP, vėl pradėjo augti bedarbystė.
Deja, tuo metu vartotojų pasitikėjimo rodiklis Lietuvoje dar nebuvo matuojamas, todėl
teks pasinaudoti kitais prieinamais analizei rodikliais (10 pav.).
10 pav. „Kaip Jūs įvertintumėte Lietuvos ekonominę padėtį skalėje nuo +5 iki -5?“.
1991–1994, 1997–2000 ir 2009 m. (teigiamų ir neigiamų atsakymų proc.)
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-83
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Šaltinis: Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“.

10 pav. parodyti ne tik 1997–2000 m. rezultatai, bet ir ankstesnieji (1991–1994 m.) bei
vienas taškas iš 2009 m. apklausos. Matome, kad visgi blogiausias rezultatas buvo pasiektas
1992 m., kai beveik niekas negalėjo teigiamai įvertinti Lietuvos ekonomikos. Neabejotina,
kad tai ir buvo giliausia recesija ekonomikos persiorientavimo į rinką, privatizavimo,
gamybos kritimo metu. Nėra duomenų apie 1995–1996 m., tačiau galima spėti, kad tuo
metu nuotaikos irgi buvo labai pesimistinės. Matyt, kad pagrindžiant tokią nuomonę
pakanka prisiminti to meto bankų griūtį, kai daugelis gyventojų prarado savo santaupas.
Nuotaikos pradėjo gerėti 1997 m. pabaigoje, ir tai truko iki 1999 m. pradžios, kai
Lietuvoje pradėjo reikštis ekonominės krizės Rusijoje pasekmės. Paskutinis taškas 1999 m.,
kai rugsėjį buvo atliktas matavimas. Neigiamų vertinimų dalis pasiekė 70 proc., o teigiamų
krito iki 17 proc.
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Dar blogesnis rezultatas buvo pasiektas 2000 m. balandį – 82 proc. neigiamų ir tik 11
proc. teigiamų vertinimų. Tokios nuotaikos atitinka po dešimties metų, t. y. 2009 m.
gegužės mėn. atlikto tyrimo duomenis: 83 proc. neigiamų ir tik 10 proc. teigiamų
vertinimų. Labai panašūs yra ir šeimos materialinės padėties vertinimo rezultatai. Taigi yra
pagrindo manyti, kad bent jau ekonominių vertinimų požiūriu ir 1990-ųjų pabaigos, ir
2008–2011 m. krizės turėjo panašumų.
Vienas pastarosios krizės ypatumų – staigus pasitikėjimo politinėmis institucijomis bei
kai kuriais politikais kritimas tarp 2008 m. gruodžio ir 2009 m. sausio. Panašumų
pastebime ir 1999 m. pabaigoje.
9 lentelė. Nepasitikinčiųjų Seimu, Vyriausybe ir partijomis dalis
1999 m. spalio–1999 m. gruodžio mėn. (proc.)
Pasitikėjimas
1999 m. spalis
1999 m. gruodis
Prezidentu
7
20
Seimu
59
76
Vyriausybe
33
62
Partijomis
65
76
Šaltinis: Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“.

Per trumpą laiką ryškiai krito pasitikėjimas Seimu, partijomis, ypač Vyriausybe –
beveik dvigubai. Iš esmės sumažėjo kai kurių politikų reitingai, tačiau buvo ir tokių, kurių
reitingai nepaprastai išaugo. Visi šie pokyčiai susieti su rezonansiniu „Mažeikių naftos“
privatizavimo atveju. Taigi panašumų vertinimų dinamikoje abiejų krizių metu yra.
Pasitikėjimas daugeliu kitų institucijų 1999 m. nepakito.

Išvados
Pesimizmo augimas Lietuvoje prasidėjo žymiai anksčiau, nei pasirodė pastarosios
ekonominės krizės objektyvūs požymiai (bedarbystės augimas, BVP kritimas). Maksimalus
pesimizmas buvo pasiektas 2009 m. sausį, o visus 2009 metus galima vadinti krizės
„psichologiniu dugnu“. Pagal pesimizmo ateities vizijos lygį (vartotojų pasitikėjimo rodiklis)
Lietuva užėmė antrąją vietą Europos Sąjungoje. Nuo 2010 m. sausio pastebima nuosekli
pesimizmo mažėjimo tendencija, o tų metų pabaigoje optimizmas Lietuvos ekonomikos
požiūriu jau yra didesnis, nei optimizmas šeimos materialinės padėties atžvilgiu: statistika
pateikia duomenis apie ekonomikos atsigavimą, tačiau gyventojai to dar nepajuto.
Nepaisant pesimizmo mažėjimo tendencijų, 2011 m. viduryje vyravo neigiami
ekonominės padėties vertinimai: dauguma per metus laiko nematė pagerėjimo arba nurodė,
kad padėtis pablogėjo tiek Lietuvoje, tiek ir namų ūkyje. Vertinant ateitį vyravo nuomonės,
kad pozityvių pokyčių nebus.
Ekonominės krizės požymius pajuto absoliuti gyventojų dalis. Tačiau tyrimai rodo, kad
subjektyviai ekonominę krizę labiau išgyveno priešpensinio amžiaus gyventojai, šeimos,
turinčios mažas pajamas. Mažiau tokių Vilniuje, nors ir sostinėje pajutusių krizę yra
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dauguma. Ekonominės krizės laikotarpiu optimizmo / pesimizmo lygis mieste ir kaime
buvo panašus.
Priėmus antikrizinių priemonių planą, dalis visiškai nepasitikinčių Seimu ir Vyriausybe
padvigubėjo, žymiai padaugėjo visiškai nepasitikinčių partijomis. Tačiau negalima sakyti,
kad krizės metu nukentėjo visos valdančiosios koalicijos partijos. Visuomenės nuomonė jas
vertinant buvo selektyvi. Galima manyti, kad čia įtaką turėjo ir partijų įvaizdis, subjektyvi
jų veiklos percepcija. Tą patį galima pasakyti ir apie politikus.
Užfiksuoti akivaizdūs neigiami pasitikėjimo bankais ir Sodra poslinkiai. Pasitikėjimas
kitomis nepolitinėmis institucijomis praktiškai nepakito.
Krizės metu principinio Lietuvos narystės Europos Sąjungoje vertinimo pokyčių
neįvyko. Buvo pasikeitęs gaunamos naudos vertinimas (padaugėjo tų, kurie naudos
nemato), tačiau Lietuva išliko tarp šalių, kuriose narystė vertinama labiausiai. Europos
Sąjungos kontekste Lietuva 2009 m. sausį buvo viena iš labiausiai krizę pajutusių šalių,
tačiau 2011 m. net 15 šalių pesimizmas yra didesnis nei Lietuvoje.
Lyginant gyventojų nuotaikas 1990-ųjų m. pabaigos ir 2008–2011 m. ekonominių
krizių metu, vertinimuose galima rasti nemažai panašumų, pvz., sumažėjo pasitikėjimas
Seimu, Vyriausybe ir partijomis. Ekonominės padėties vertinimai buvo radikaliai negatyvūs
ir praktiškai identiški.
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THE REFLECTION OF ECONOMIC INSTABILITY IN PUBLIC
OPINION
Vladas GAIDYS
Institute of Sociology of LSRC, Goštauto st. 11, LT-01108, Vilnius, Lithuania
E-mail: vladas@vilmorus.lt
Summary: The growth of pessimism in Lithuania began in 2007, earlier than
objective signs of economic crisis appeared. According to a consumer confidence
indicator, the peak of pessimism was reached in January 2009. That year may be
entitled the psychological bottom. Moods began to improve by the beginning of
2010 but did not reach the level of 2007.
According to public opinion polls, the absolute majority of people in Lithuania felt
the consequences of the economic crisis, especially people with low incomes and
people near retirement. The level of pessimism/optimism was similar in urban and
rural areas.
After the passage of anti-crisis measures, trust in the Seimas, government and
parties decreased considerably. On the other hand, the ratings of not all ruling
parties and ruling politicians fell. It depended on communication and image as well.
Because of the crisis, trust in banks and the social security system decreased. Trust
in other non-political institutions did not change.
Throughout the economic crisis, attitudes towards Lithuania's membership in the
European Union have not changed. The portion of the population that does not see
benefits from membership has increased somewhat. According to Eurobarometer
however, Lithuania is one of the most pro-EU countries.
The impact of the 2008–2011 economic crisis on many subjective indicators is
similar to that of the economic crisis at the end of 1990s.
Keywords: public opinion, trust, economic crisis, subjective indicators.
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Santrauka. Straipsnio tikslas – atskleisti Lietuvos pensijų sistemos ypatybes,
akcentuojant sistemos papildymą privačiu kaupiamuoju komponentu. Pirmiausia
pateikiamos skirtingos pasaulyje vyraujančios pensijų sistemų klasifikacijos.
Dėmesys skiriamas ir teoriniam pensijų sistemų įvairovės pagrindimui. Trečioje
straipsnio dalyje aptariamas Lietuvos pensijų sistemos formavimas. Aprašomas visų
pensijų pakopų teisinių prielaidų sukūrimas. Prieinama prie išvados, kad nors
Lietuvoje po 1990 m. sukurtos visų pensijų pakopų teisinės prielaidos, tačiau realiai
pagrindine apsaugos senatvėje schema yra valstybinio socialinio draudimo pensijos.
Apžvelgiamas ir privačių pensijų sektorius Lietuvoje. Parodoma, kad palyginus su
pirmosios pakopos antrojo lygio pensijų kaupimu, trečiosios pakopos pensijų
kaupimas dar nėra plačiai paplitęs. Įvertinama privačių pensijų fondų veiklos
rezultatų įtaka apsaugai senatvėje. Remiantis hipotetiniais duomenimis, daroma
išvada, kad pensijų fondų dalyvių bendros pajamos senatvėje iš pensijų fondų ir
valstybinio socialinio draudimo paprastai bus mažesnės, nei tuo atveju, jeigu jie
būtų dalyvavę vien tik valstybiniame socialiniame draudime.
Straipsnis parengtas įgyvendinant projektą „Iššūkiai socialiniam draudimui: kartų,
lyčių, ekonominių ir socialinių sluoksnių sąveika“. Tyrimą finansuoja Lietuvos
mokslo taryba (sutarties Nr. SIN-05/2010).
Raktažodžiai: pensijos, socialinis draudimas, privačios pensijos, kaupiamieji
pensijų fondai.

Įvadas
Šio straipsnio tikslas – atskleisti Lietuvos pensijų sistemos ypatybes, ypatingą dėmesį
kreipiant į pradėjusį veikti nuo 2004 m. šios sistemos papildymą pirmosios pensijų pakopos
antruoju lygiu, t. y. pensijos senatvei privačiu kaupimu, finansuojamu Valstybinio
socialinio draudimo fondo įmokų dalimi ir administruojamu privačių finansų institucijų, ir
trečiąja pensijų pakopa – papildomu savanorišku kaupimu senatvės pensijai.
Pensijų sistema pastaruosius dešimtmečius yra nuolatinio visuomenės ir politikų
dėmesio centre dėl visuomenės senėjimo ir globalizacijos įtakos nacionaliniams ūkiams bei
viešiesiems finansams, kurių didelę dalį sudaro pensijų sistemos. Lietuvoje 2004 m. pradėta
pensijų reforma, kurios esmė – valstybinio socialinio draudimo pensijų papildymas
privačiomis pensijomis. 2008 m. pabaigoje prasidėjusi ekonominė krizė parodė, kad
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valstybė nepajėgia finansuoti naujos pensijų sistemos. Buvo suminti pervedimai iš
valstybinio socialinio draudimo į privačius pensijų fondus nuo 5,5 proc. apdraustųjų darbo
užmokesčio 2008 m. iki 1,5 proc. 2012 m. Tiek apdraustiesiems, tiek politikams kyla
klausimas dėl pensijų sistemos ateities. Juo labiau, kad nuo reformos pradžios jau praėjo
8 metai ir jau laikas vertinti jos rezultatus. Didele dalimi tam ir skirtas šis straipsnis. Tačiau
jame neapsiribojama tik privačiomis pensijomis. Parodytas bendras kontekstas – pensijų
sistemų įvairovė, jos kūrimo prielaidos Lietuvoje.
Pirmoje straipsnio dalyje aptariamos pasaulyje vyraujančios pensijų sistemų
klasifikacijos. Pastebima, kad iš pirmo žvilgsnio skirtingose pensijų klasifikacijose galima
surasti nemažai panašumų. Antroje straipsnio dalyje pateikiamas teorinis pensijų sistemų
įvairovės pagrindimas. Parodoma, kad pensijų įvairove visuomenėse ieškoma būdų, kaip
geriausiai pasiekti pagrindinių pensijų sistemų tikslų, įveikti nesėkmes, su kuriomis
susiduria skirtingos pensijų pakopos, ir sumažinti rizikas, kurias kelia ateities
neapibrėžtumas. Trečia straipsnio dalis skirta Lietuvos pensijų sistemos formavimui –
apžvelgiamas visų pensijų pakopų teisinių prielaidų sukūrimas, atkreipiant dėmesį į tokią
Lietuvos pensijų sistemos ypatybę, kaip papildomos valstybinės pensijos, kurios yra
finansuojamos iš valstybės biudžeto ir skiriamos tam tikroms socialinėms bei profesinėms
grupėms. Ketvirtoje dalyje pristatomas privačių pensijų sektorius Lietuvoje. Pirmas
ketvirtos dalies skirsnis yra skirtas pirmosios pensijų pakopos antrojo lygio, o antras
skirsnis – trečiosios pakopos pensijų apžvalgai. Parodoma šių pensijų pakopų dalyvių
skaičiaus ir jų sukauptų lėšų dinamika, socialinio draudimo fondo priskaičiuotų įmokų į
pensijų fondus sumos bei pensijų fondų rinkoje veikiančių įmonių grynųjų aktyvų vertės
pokyčiai. Paskutiniame straipsnio skirsnyje yra pateiktas privačių pensijų fondų veiklos
rezultatų įtakos apsaugai senatvėje vertinimas. Šiame skirsnyje, remiantis Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos pensijų skaičiuokle bei įvedus papildomas prielaidas, yra
atskleidžiami dalyvavimo pensijų fonduose nauda ir kaštai atskirai vyrams bei moterims,
esant skirtingiems dalyvių darbo užmokesčiams ir dalyvavimo pensijų fonduose trukmei.
Pabaigoje pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

1. Pensijų sistemų klasifikacijos
Kiekviena šalis pensijų sistemas kuria savarankiškai, atsižvelgdama į konkrečias sąlygas ir
veikiama įvairių interesų grupių. Todėl yra labai didelė jų įvairovė, kuri gali būti lengviau
pažinta taikant tam tikrus grupavimo kriterijus. Tačiau reikia pripažinti, kad pensijų sistemų
klasifikavimas yra sudėtingas procesas (Private Pensions, 2005). Klasifikuojant pensijų
schemas turi būti atsižvelgta į daugybę aspektų, pavyzdžiui, kokiu būdu pensijų schemos
yra finansuojamos (einamųjų mokėjimų, kaupimo ar buhalteriniais rezervais), kokia jų
teisinė bazė ir kokiu būdu jos yra sukurtos (įstatymu, kolektyvine sutartimi ar
individualiomis sutartimis), kaip žmonės dalyvauja schemose (privalomai ar savanoriškai)
arba kokio tipo išmokas jos teikia (fiksuota įmoka ar fiksuota išmoka). Visa tai lemia didelę
galimų klasifikacijų įvairovę (Privately managed, 2008).
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Klasifikuojant pensijų sistemas dažnai yra vartojama trijų pakopų terminologija, tačiau
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (toliau – EBPO) atkreipia dėmesį į
tai, kad pakopos gali turėti skirtingas prasmes. Taip yra todėl, kad, pavyzdžiui, Pasaulio
bankas ar Tarptautinė darbo organizacija (toliau – TDO) nors taip pat vartoja trijų pakopų
terminologiją, bet šios organizacijos pakopas išskiria skirtingais būdais (Private Pensions,
2005). Toliau plačiau aptarsime tradicinę Europos Sąjungoje (toliau – ES) vartojamą
pensijų klasifikaciją.
ES vartojamoje trijų pakopų klasifikacijoje yra išskiriamos šios pakopos: pirmoji –
įstatymų nustatytos pensijų schemos (angl. statutory pension schemes), antroji – profesinės
schemos ir trečioji – individualus apsirūpinimas, neturintis ryšio su užimtumo statusu
(Privately managed, 2008).
Įstatymais nustatytos pensijų schemos įprasta forma yra valstybės įstatymu įsteigtos,
finansuojamos einamaisiais mokėjimais (PAYG) ir turinčios iš anksto numatytą išmokos dydį
schemos. Pastaruoju laikotarpiu kai kuriose šalyse steigtos ir įstatymais nustatytos
kaupiamosios schemos (angl. funded tiers of statutory schemes). Taigi kai kuriose šalyse
įstatymais nustatytos pensijų schemos yra skirstomos į pirmąją pakopą, kuri apima klasikinę
einamųjų mokėjimų schemą, ir antrąją atskirą pakopą, kuri apima gryno kaupimo schemas
(angl. purely funded scheme), valdomas privačių institucijų 20 . Valstybė atlieka ypatingą
vaidmenį, kuriant šias schemas ir apibrėžiant sistemos taisykles (mokėjimų tvarką ir t. t.).
Bulgarijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Vengrijoje, Lenkijoje, Rumunijoje,
Slovakijoje, Švedijoje, taip pat Danijoje, kurioje veikia papildomas pensinio draudimo
fondas (Arbejdsmarkedets Tillægspension, toliau – ATP), įstatymų nustatytos schemos
apima tokią atskirą privalomą kaupimo pakopą, kuri suteikia teisę į individualią pensijos
dalį, atskirą nuo pirmosios pensijų pakopos išmokų. Lietuvoje ši pakopa nėra privaloma
(žmonės gali pasirinkti, ar mokėti visą nustatytą mokėjimų sumą į einamųjų mokėjimų
sistemą (PAYG), ar nukreipti dalį lėšų į privačiai valdomus fondus (įstatymu nustatytų
schemų antroji pakopa) (Privately managed, 2008).
Profesinės schemos. Dalyvavimas profesinėse schemose yra susijęs su darbine ar
profesine veikla. Profesinės schemos gali būti: numatomos kolektyvinėje sutartyje kaip
privalomos tam tikram ūkio sektoriui; numatomos kolektyvinėje sutartyje, bet neprivalomos
darbdaviams bei jų darbuotojams; numatomos įmonės lygio kolektyvinėje sutartyje;
numatomos 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, kuriose
narystė nėra privaloma ir kurios yra nepriklausomos nuo užimtumo statuso. Tačiau darbdaviai
(Slovakijoje, Latvijoje ir Čekijos Respublikoje) arba valstybė (Čekijos Respublikoje,
20

Kai kuriose šalyse gali būti ir valstybės valdomi fondai, kaip yra Latvijoje, kur įmokos iš pradžių ėjo į valstybės
valdomus fondus, o nuo 2007 m. į fondo valdymą įtraukti tik privatūs valdytojai.
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Vokietijos Riester pensijos) tam tikrais atvejais gali prisidėti prie šios schemos. Tokios
sistemos taip pat gali būti taikomos asociacijų nariams (kaip yra paplitę ES).
Pensininkų aprūpinimas pajamomis yra labai skirtingas tarp valstybių narių (1 lentelė).
1 lentelė. Pensijų schemos ES šalyse
Schemos tipas
Aprūpinimas minimaliomis pajamomis – visos valstybės narės
Universali vienoda norma, susijusi su gyvenamąja vieta (Danija, Olandija)
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 susijusi visiškai kaupiamoji (socialinėmis įmokomis) schema
(angl. totally funded by social contributions) – bendros įstatymais nustatytos
kaupiamosios schemos Bulgarijoje, Estijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Vengrijoje,
Lenkijoje, Rumunijoje, Slovakijoje, Švedijoje. Iš dalies kaupimo schema
Suomijoje. Atskiros schemos Austrijoje ir Danijoje privalomos Italijoje ir
savanoriškos Portugalijoje
Profesinės
Privalomos darbdaviui (sektorinės arba tarpsektorinės) ar grindžiamos
schemos
kolektyvine sutartimi (kuri narystę padaro privalomą) – Belgijoje, Danijoje,
Kipre, Portugalijoje, Olandijoje, Švedijoje, Vokietijoje
Grindžiamos kolektyvine sutartimi (narystė neprivaloma) – Belgijoje,
Bulgarijoje, Kipre, Vokietijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje
Sutartinė arba vienašališka (angl. unilateral) pagal darbdavį (įskaitant
buhalterinį rezervą ar grupės planus) – Austrijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje,
Airijoje, Kipre, Suomijoje, Jungtinėje Karalystėje
Galimybė prisijungti prie pensijų sistemos per savo darbdavį – Airijoje ir
Jungtinėje Karalystėje
Individualios
Savanoriškos individualios schemos (norint tapti nariu, nereikalingos sąsajos
schemos
su užimtumu), kurios gali būti pasirašomos kolektyviai (pavyzdžiui, per
asociacijas ar profesines sąjungas) – ypatingai Čekijoje, Ispanijoje,
Slovakijoje, Jungtinėje Karalystėje
Individualios sutartys su pensijų fondais, gyvybės draudimo kompanijomis ar
pensijai taupančiomis institucijomis, kurios suteikia anuitetus. Šis
individualaus apsirūpinimo tipas yra prieinamas visoje Europos Sąjungoje,
ypač Vokietijoje ir Prancūzijoje
Ilgalaikės santaupos, nebūtinai skirtos konkrečiai pensijai. Šis individualaus
apsirūpinimo tipas yra prieinamas visoje Europos Sąjungoje
Šaltinis: Privately Managed Funded Pension Provision and Their Contribution to Adequate and
Sustainable Pensions. The Social Protection Committee, 2008.
Įstatymais
nustatytos
schemos

1 lentelė rodo, kad visos valstybės narės turi einamųjų mokėjimų pensijų sistemą, prie
kurios prisideda visi užimtieji. Kai kuriose valstybėse narėse pensininkų aprūpinimo
sistema yra papildoma įstatymų nustatytomis kaupimo schemomis. Daugumoje valstybių
narių sistema taip pat papildoma ir kaupiamosiomis profesinėmis privačiomis pensijomis,
kurios gali būti savanoriškos arba privalomos, bei individualiu apsirūpinimu.
Dėl pensijų schemų įvairovės pasaulyje yra sunku ne tik suklasifikuoti pensijas, bet ir
vertinti bei tarpusavyje lyginti pensijų aprėptį (aprėpiamą gyventojų dalį) skirtingose
šalyse. Nors šalys renka duomenis apie dalyvaujančius pensijų schemose, tačiau iki šiol dar
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nėra sukurtos tarptautinės duomenų bazės, kuri leistų lengvai palyginti šalių duomenis,
todėl aprėpties rodikliai turi būti vertinami atsargiai.
Remiantis ES Socialinės apsaugos komiteto pranešimu, įstatymais nustatytų pensijų
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.
Profesinių pensijų schemų aprėptis yra heterogeniškesnė. Pagal šį rodiklį šalys gali būti
suskirstytos į tris grupes: didelė aprėptis (per 75 proc.) – Danijoje (apie 75 proc.),
Nyderlanduose ir Švedijoje (per 90 proc.); vidutinė aprėptis (40–70 proc.) – Belgijoje (apie 50
proc.), Vokietijoje (apie 60–65 proc.), Airijoje (apie 40 proc.), Kipre (apie 45 proc.) ir Jungtinėje
Karalystėje (apie 47 proc.); maža aprėptis (iki 20 proc.) – Italijoje (17 proc.), Austrijoje
(13 proc.), Prancūzijoje (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, Bulgarijoje
savanoriškame pensijų kaupime dalyvauja 7,9 proc. visų gyventojų, Estijoje – 14 proc.
darbo jėgos (Joint Report on Pensions, 2010), Airijoje – 55 proc. dirbančiųjų, Jungtinėje
Karalystėje – apie 59 proc., o Vokietijoje – apie 67 proc. (Antolín, Whitehouse, 2009).
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 schemų.
Privačiai valdomų schemų indėlis į pensininkų pajamas daugumoje valstybių yra nedidelis.
Privačiai valdomų pensijų schemų indėlis yra nedidelis arba visai nereikšmingas tose
šalyse, kur šios schemos vystosi lėtai (Graikijoje, Prancūzijoje, Maltoje ir Liuksemburge) 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.:
Vokietijoje (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 (Danijoje,
Airijoje, Nyderlanduose ir Jungtinėje Karalystėje) privačios pensijos sudaro svarbią dalį
pensininko pajamų (nuo 20 iki 30 proc.) (Privately managed, 2008).
Apžvelgus ES dažniausiai vartojamą trijų pakopų pensijų klasifikaciją ir įvairių pensijų
schemų paplitimą ES valstybėse narėse, toliau trumpai aptarsime kitų institucijų siūlomas ir
vartojamas klasifikacijos.
EBPO (angl. 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 valdžiai,
administruojamos schemos;
2) narystės: profesinių grupių ir individualios narystės schemos;
3) privalomumo: privalomo dalyvavimo ir savanoriškos narystės schemos;
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4) įmokų ir išmokų apibrėžties: fiksuotos išmokos ir fiksuotos įmokos schemos;
5) finansavimo metodo: kaupiamosios, nekaupiamosios ir buhalterinio rezervo
schemos. (Privately managed, 2008; Complementary and Private, 2008).
Vakarų Europoje, Šiaurės Amerikoje, Azijos-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 pensijų
planai (Tapia, 2008).
P. Antolín 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. 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, ypatingai Jungtinėje Karalystėje
ir JAV. Šiose šalyse kompanijos uždarė ar užšaldė savo fiksuotų išmokų planus arba
konvertavo juos į fiksuotų įmokų planus. Priešingai nei JK ir JAV, Olandijoje ir Švedijoje
profesinių pensijų planai daugiausia išsaugojo savo fiksuotų išmokų pobūdį, nors
pastaraisiais metais daug planų įdiegė ir fiksuotų įmokų požymius. Profesinės sistemos
Australijoje, Honkonge ir Kinijoje siūlo daugiausiai fiksuotų įmokų planus. Skirtingai nuo
profesinių pensijų aprūpinimo įvairovės, asmeninių pensijų planai yra išskirtinai fiksuotų
įmokų tipo (Antolín, Tapia, 2010). Tendencija pereiti nuo fiksuotų išmokų prie fiksuotų
įmokų schemų reiškia, kad atsisakoma išankstinio įsipareigojimo dėl išmokų klientams
dydžio. Pensijų schemos tampa atsparesnės kapitalų rinkų svyravimams, tačiau
neapibrėžtumas perkeliamas būsimoms pensininkų pajamoms.
Pasaulio bankas pasiūlė pensijų sistemas suskirstyti pakopomis. Pasiūlymas pagrįstas
pensijų finansavimo ir dalyvavimo pensijų sistemose privalomumo požymiais. Pirmoji
pakopa apima valstybines pensijas, kurios finansuojamos einamųjų mokėjimų metodu ir
gali būti mokamos arba visiems pagyvenusiems asmenims, arba tik skurstantiems. Antroji
pakopa apima ir profesines pensijas, ir individualias 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, 1994).
Tarptautinė darbo organizacija vartoja trijų stambių kategorijų klasifikaciją. 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 schema, 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).
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1 pav. Pensijų pakopos ir jų pagrindinės savybės
Trečioji pakopa
Asmeninės
schemos

Kaupiamosios

Antroji pakopa
Profesinės
schemos

Kaupiamosios

Savanoriškos
individualios

Fiksuotų įmokų

Privalomos

Fiksuotų išmokų
arba fiksuotų
įmokų

Savanoriškos
kolektyvinės

Privalomos
Pirmoji pakopa

Kaupiamosios

Savanoriškos
individualios

Įstatymu
nustatytos
PAYG

Privalomos

Fiksuotų išmokų
arba fiksuotų
įmokų

Fiksuotų išmokų

Nors aukščiau apžvelgtos pensijų klasifikacijos iš pirmo žvilgsnio atrodo labai skirtingos,
jose galima surasti ir daug panašumų. 1 paveiksle visose klasifikacijose esamus pensijų
schemų bruožus priskyrėme atitinkamoms pensijų pakopoms. Matome, kad visos
klasifikacijos vienodai charakterizuoja trečiąją pakopą. Visos jos savybės yra
vienareikšmės. Antrojoje pakopoje galimos pensijų schemos su skirtingomis narystės
taisyklėmis. Narystė gali būti tiek savanoriška, tiek privaloma.
Kebliausia apibūdinti pirmąją pensijų pakopą. Jai priskiriamos pensijų schemos gali
turėti bent kelias charakteristikas, būdingas ir kitoms pensijų pakopoms priskiriamoms
schemoms. Tačiau pirmosios pakopos viršutinė šaka – PAYG metodu finansuojama,
privaloma, fiksuotų išmokų – labai aiškiai skiriasi nuo kitų pakopų (1 pav.). Tuo tarpu
apatinė šaka turi tiek antrosios, tiek trečiosios pakopos bruožų.

2. Pensijų sistemos įvairovės teorinis pagrindimas
Aukščiau pateikta ir empirine medžiaga pagrįsta pasaulyje paplitusių pensijų sistemų
charakteristika kelia klausimą, kodėl pensijų sistemos tokios skirtingos. Įvairovę bandoma
pagrįsti teoriškai. N. Barr ir P. Diamond (2008) pensijų schemoms priskiria keturis
pagrindinius tikslus, kurių pirmasis – vartojimo perkėlimas. Tai reiškia, kad pensijos
suteikia asmeniui galimybę dalį dabar sukuriamos vertės atidėti vartojimui tam laikui, kai
jis nedirbs dėl senatvės. Antras pensijų schemų tikslas – draudimas. Jis apjungia rizikas.
Pavyzdžiui, žmogus nežino, kada jis mirs, tačiau mirtingumo lygis atitinkamoje amžiaus
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grupėje yra žinomas ir stabilus. Santykinė žinomybė susiformuoja iš didelės dalies dalyvių
dėsningumo pasireiškimo ir sukuria individams galimybę gauti naudos iš mainų, apjungiant
rizikas. Trečias pensijų schemų tikslas – skurdo mažinimas. Pensijų schemos nukreipia
išteklius tiems, kurie vargsta. Ketvirtas tikslas – perskirstymas, kurio dėka vieno žmogaus
pajamos perkeliamos kitam. Pirmus du pensijų programų tikslus N. Barr ir P. Diamond
(2008) laiko individualiais, o kitus du – valstybės politikos.
Pagal Pasaulio banko prieigoje skelbiamą informaciją, 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 užimtumas
ir sulėtėjęs augimas. Be to, dominuojant viešųjų pensijų pakopai prarandama galimybė
vystyti kapitalo rinką (Averting, 1994). Nepaisant to, sudėtinga būtų užtikrinti sėkmingą
pensijų programų veikimą be valstybės įsikišimo. Valstybės įsikišimas yra būtinas todėl, kad
privačios draudimo rinkos susiduria su tokiomis asimetrinės informacijos problemomis, kaip
nepalankus pasirinkimas ir moralinė rizika. Nepalankus pasirinkimas – kai asmuo nuo
draudėjo slepia, kad jam gresia didelė rizika, arba draudikas žino dideles rizikas ir vengia
nuo jų drausti. Moralinės rizikos problema iškyla, kai vartotojas ima manipuliuoti
draudiminio įvykio tikimybe, pavyzdžiui, mažiau rūpinasi darbo paieškomis (Barr, 1998;
Rosner, 2003). Grindžiant viešųjų pensijų programų reikalingumą, reikėtų nepamiršti ir
vartotojo 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. Apibendrintai galima teigti, kad
viešųjų pensijų schemų reikalingumas gali būti grindžiamas draudimo rinkos nesėkmėmis, o
privačių pensijų schemų – viešųjų pensijų schemų nepajėgumu pakankamu lygiu
kompensuoti dideles pajamas uždirbusiems žmonėms.
Pensijų įvairovės svarba susijusi su ateities neapibrėžtumu. Pasak E. R. Whitehouse, A. C.
D‘Addio ir A. Reilly (2009), pensijos yra rizikingos iš prigimties, nes jos nukreiptos į ateitį.
Anot N. Barr ir P. Diamond (2008), visi pensijų planai susiję su tokiomis rizikomis, kaip:
 ekonominės rizikos: nenumatyti makroekonominiai įvykiai (šokai) gali paveikti
našumą ir kainas, o tai norom nenorom gali turėti įtakos bet kuriam pensijų planui;
 demografinės rizikos: gimstamumo, mirtingumo ir kitų demografinių kintamųjų
pokyčiai taip pat gali turėti įtakos pensinėms išmokoms;
 politinės rizikos: politikos neapibrėžtumas veikia visus pensinius susitarimus, nes
kiekvienas jų labai priklauso nuo efektyvios ir stabilios valdžios.
Anot E. R. Whitehouse, 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 ilgėjančios
gyvenimo trukmės riziką ir jos įtaką pensijų finansavimo išlaidoms. Antra, pabrėžiama
infliacijos rizika ir pensijų planų gebėjimas reaguoti į pasikeitusius finansavimo poreikius
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bei gyvenimo standartus. Trečia, išskiriama investavimo rizika, kuri susijusi su tuo, kad
pensijų planų dalyviai nežino, kaip sėkmingai susiklostys investavimas ir kokio dydžio
pensines išmokas jie gaus.
Galima daryti išvadą, kad pensijų įvairove visuomenėse ieškoma būdų, kaip geriausiai
pasiekti pagrindinius pensijų sistemų tikslus, įveikti nesėkmes, su kuriomis susiduria
skirtingos pensijų pakopos, ir sumažinti rizikas, kurias kelia ateities neapibrėžtumas.

3. Lietuvos pensijų sistemos formavimas
Iki Sovietų Sąjungos okupacijos 1940 m. Lietuvoje buvo spėta sukurti pensijų sistemą, kuri
apėmė tik kovose nukentėjusių asmenų, kariškių ir civilių valstybės tarnautojų aprūpinimą
ir personalines pensijas valstybei nusipelniusiems asmenims. Tolesnę Lietuvos pensijų
sistemos raidą lėmė Sovietų Sąjungos okupacija. Lietuvai buvo taikomi 1956 m.
įsigaliojusiame pensijų įstatyme įtvirtinti sovietinės pensijų sistemos principai. Ši pensijų
sistema buvo sudaryta iš atskiroms užimtųjų grupėms skirtų schemų, bet apėmė visus
gyventojus (Lazutka, 2007). Ji, žinoma, buvo valstybinė ir finansuojama PAYG metodu.
1990 m. vasario 13 d. Aukščiausioji Taryba priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos TSR
Valstybinio socialinio draudimo sistemos pertvarkymo“. Remiantis šiuo nutarimu, iš
Sovietų Sąjungai pavaldžių profesinių sąjungų valstybės žinion buvo perimtas socialinis
draudimas, o jau 1990 m. kovo 13 d. sukurta Valstybinio socialinio draudimo valdyba. 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). 1995 m. sausio 1 d.
įsigaliojo naujas Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas, kuriuo nustatytas
didesnis minimalus išdirbtų metų, reikalingų pensijai gauti, skaičius, panaikintos ankstyvo
išėjimo į pensiją nuostatos ir padidintas išėjimo į pensiją amžius. Taip pat nuo 1995 m.
įsigaliojo keli įstatymai, kuriuose numatytos papildomos valstybinės pensijos
nukentėjusiems asmenims, kariškiams, policininkams, mokslininkams bei Lietuvos
valstybei nusipelniusiems asmenims. Jos mokamos iš valstybės biudžeto.
Šios rūšies (valstybinės) pensijos kelia nemažą visuomenės nepasitenkinimą, kadangi
jos mokamos išskirtinėms gyventojų grupėms, tačiau tokių pensijų vaidmuo nėra labai
reikšmingas: jų gavėjų skaičius – apie 100 tūkst. (2 lentelė).
2000–2009 metais sparčiausiai didėjo pirmojo ir antrojo 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 (2 lentelė). Be lentelėje nurodytų valstybinių pensijų, iš valstybės biudžeto
dar mokamos šalpos pensijos tiems, kas nebuvo apdrausti socialiniu draudimu ir todėl
negauna socialinio draudimo pensijos. Lietuvos statistikos departamento duomenimis,
2000–2009 metais šalpos pensijų ir kompensacijų gavėjų skaičius sumažėjo nuo 46,1 tūkst.
2000 m. iki 41,8 tūkst. 2009 m.
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2 lentelė. Valstybinių pensijų gavėjai 2000–2009 m. (vidutinis metinis pensijas gaunančių asmenų
skaičius, tūkst.)
Pensijų rūšis
2000 2001 2002
Lietuvos Respublikos pirmojo ir
2,7 2,8 2,9
antrojo laipsnio valstybinė pensija
Mokslininkų valstybinė pensija
1,9 2,1 2,3
Nukentėjusių asmenų valstybinė
89,6 91,6 93,1
pensija
Pareigūnų ir karių valstybinė
8,6 9,1 9,5
pensija
Personalinė valstybinė pensija
0,1 0,1 0,1
Teisėjų valstybinė pensija
...
...
...
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2,9

2,9

4,9

6,7

6,5

7,1

8,0

2,4

2,5

2,5

2,5

2,5

2,6

2,6

93,7 94,0 93,5 92,9 92,2 90,0 87,4
10,0 10,8 11,5 12,0 12,5 13,1 13,6
0,1 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02
0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,06

Vis tiktai pagrindinė apsauga senatvėje Lietuvoje buvo ir lieka Valstybinio socialinio
draudimo fondo (toliau – VSDF) mokamos pensijos. VSDF senatvės pensininkų skaičius –
apie 600 tūkst. Jis kiek sumažėjo per du dešimtmečius (3 lentelė). Apdraustųjų skaičius šiek
tiek svyruoja, – tai priklauso nuo ekonomikos ciklo, tačiau vienam senatvės pensininkui
tenka apie 2,2–2,3 apdraustųjų.
3 lentelė. Senatvės pensininkų ir apdraustųjų skaičius (tūkst.)
1992 m.
1995 m.
2000 m.
2005 m.
Pensininkai
690,5
656,8
644,5
595,5
Apdraustieji
...
1331,6
1299,5
1369,7
Šaltinis: Valstybinis socialinis draudimas: statistiniai duomenys 2009. Vilnius, 2010.

2010 m.
598,6
1309,2 21

1995 m. pensijų reforma neapėmė privačių kaupiamųjų pensijų, tačiau jau nuo 1994 m.
interesų grupės pradėjo siūlyti Vyriausybei, kad ji kurtų sąlygas privatiems pensijų fondams
(Lazutka, 2007). 2000 m. balandžio mėn. patvirtinta Pensijų sistemos reformos koncepcija,
kurioje numatyta Lietuvoje sukurti trijų pakopų pensijų sistemą (Žin., 2000, Nr. 36–998).
2002 m. gruodžio 3 d. priimtas ir 2003 m. sausio 1 d. įsigaliojo Pensijų reformos įstatymas,
kurio paskirtis – nustatyti valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo,
užtikrinančio Lietuvos Respublikos gyventojų papildomas pajamas senatvėje, teisinį
pagrindą bei pagrindinius principus. Įstatymas reglamentuoja dalyvavimą kaupiant pensijas,
pensijų įmokas, kaupiamosios pensijos išmokas, valstybinio socialinio draudimo ir
kaupiamųjų pensijų išmokų santykį, pensijų kaupimo sistemos administravimą ir priežiūrą,
pensijų kaupimo bendrovių veiklos saugumo užtikrinimo priemones, valstybinio socialinio
draudimo fondo biudžeto lėšų trūkumo finansavimą (Žin., 2002, Nr. 123–5511).
Po Pensijų reformos įstatymo sekė kitų teisės aktų, įtvirtinančių daugiapakopę pensijų
sistemą Lietuvoje, priėmimas. 2003 m. liepos mėn. priimtas Pensijų kaupimo įstatymas,
kuris nustato valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo ir pensijų išmokų
mokėjimo organizavimo sąlygas bei tvarką Lietuvoje. Šis įstatymas reglamentuoja
21

2009 m. duomenys.
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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
įstatymas 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).
2006 m. liepos mėn. priimtas ir Profesinių pensijų kaupimo įstatymas, kuris
reglamentuoja profesinių pensijų kaupimo organizavimo sąlygas ir tvarką Lietuvos
Respublikoje. Šis įstatymas apibrėžia pensijų asociacijos veiklos nuostatas, pensijų asociacijų
valdymą, pensijų fondų veiklą, narystę pensijų asociacijoje ir dalyvavimą pensijų fonde,
pensijų turto valdymą ir saugojimą, profesinių pensijų kaupimo gyvybės draudimo įmonėse
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 dar neveikia.
Apibendrinant galima teigti, kad Lietuvoje po 1990 m. sukurtos visų pensijų pakopų
teisinės prielaidos. Tačiau realiai pagrindinė apsaugos senatvėje schema yra VSDF
pensijos. Dėl šalies istorinės raidos specifikos yra VSDF pensijas dubliuojanti valstybinių
pensijų sistema, kuri finansuojama valstybės biudžeto lėšomis. Joje pagrindinės yra
pensijos nukentėjusiems asmenims. Privačių pensijų sektorius pradėtas kurti nuo pirmosios
pakopos antrojo lygio pensijų schemos, kuri finansuojama dalimi VSDF įmokų. Taip pat
veikia privačių trečiosios pakopos pensijų schema, o antrosios pakopos (profesinių) pensijų
schema kol kas neįgyvendinta, nors teisinis reguliavimas tam sukurtas.

4. Privačių pensijų sektorius Lietuvoje
4.1. Pirmosios pensijų pakopos antrasis lygis
Priėmus aukščiau minėtus įstatymus, Lietuvoje sukurta nauja pensijų schema, tapusi per
kelis metus antrąja schema pagal dalyvių skaičių po VSDF pensijų schemos. Turint galvoje,
kad iki jos jau veikė VSDF pensijų schema, privati kaupiamoji schema dažnai vadinama
antrąja pensijų pakopa. Tačiau pagal savo požymius ši schema atitinka pirmosios pakopos
antrąjį lygmenį, t. y. kaupiamoji, privačių finansų institucijų administruojama, savanoriškos
individualios narystės, fiksuotų įmokų schema. Jai būdinga tai, kad ji yra finansuojama ne
tiesioginėmis dalyvių įmokomis, bet pervedimais iš VSDF (1 pav.). 1 pav. parodyta, kad
antroji pakopa yra profesinių pensijų schema, turinti kai kuriuos kitus požymius,
pagrindinis kurių – kolektyvinis dalyvavimas.
Taigi dalies VSDF įmokų kaupimu senatvės pensijai pensijų fonduose (toliau – PF)
buvo pradėta kurti pagrindinė privati pensijų schema. Jos plėtra pateikta 4 lentelėje.
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4 lentelė. Dalyvavimo pirmosios pakopos antrojo lygio PF dinamika 2004–2009 m.

Metai
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Apdraustųjų
VSDF skaičius,
tūkst. asm. 22
1175,9
1242,5
1254,2
1273,2
1347,0
1338,6

Galiojančių pensijų
kaupimo sutarčių skaičius
Tūkst.
asmenų 23
492,0
690,2
780,4
880,9
957,3
997,5

Proc. nuo
apdraustųjų
41,8
55,5
62,2
69,2
71,1
74,5

Vidutinis skaičius PF dalyvių, už kuriuos priskaičiuotos pensijų įmokos
Tūkst.
Proc. nuo
asmenų 24
apdraustųjų
442,7
37,6
557,3
44,9
685,5
54,7
784,6
61,6
879,6
65,3
955,4
71,4

Galiojančių pensijų kaupimo sutarčių skaičius ir vidutinis PF dalyvių skaičius, už
kuriuos buvo priskaičiuojamos įmokos, 2004–2009 metais nuolat didėjo, tuo tarpu
apdraustųjų skaičius 2009 m. dėl padidėjusio nedarbo kiek sumažėjo. Analizuodami, kokia
dalis apdraustųjų dalyvauja pirmosios pensijų pakopos antrojo lygio pensijų kaupime
matome, kad 2004–2009 metais ši dalis padidėjo nuo 41,8 proc. fondų veiklos pradžioje iki
74,5 proc. 2009 metais. Realaus dalyvavimo rodiklis, atsižvelgiant į dalyvių skaičių, už
kuriuos atitinkamais metais buvo priskaičiuotos pensijų įmokos, yra kiek mažesnis:
37,6 proc. 2004 metais ir 71,4 proc. 2009 metais. Taigi iki 2009 m. buvo pasiektas didelis
dalyvavimo pirmosios pakopos antrojo lygio PF mastas, t. y. apie 70 proc. visų apdraustųjų.
Taigi naujosios pensijų schemos populiarumas labai didelis.
Remiantis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateikiama informacija, daugiausia
pirmosios pakopos antrojo lygio pensijų kaupime dalyvauja jauni asmenys (iki 34 m.), o
mažiausiai – vyresnio amžiaus asmenys (per 55 m.). Vyrų dalyvauja kiek daugiau nei
moterų visose amžiaus kategorijose, išskyrus 45–55 m. amžiaus grupę, kurioje moterų
dalyvavimo procentas 2005–2008 metais buvo didesnis. 2005–2009 metais ypač sparčiai
didėjo pirmosios pakopos antrojo lygio kaupime dalyvaujančių jaunų moterų iki 25 metų
dalis nuo apdraustųjų šioje kategorijoje (pokytis 34,2 procentinio punkto), o lėčiausias
augimas (pokytis 16,1 procentinio punkto) pastebimas tarp vyresnio amžiaus vyrų
(per 55 metus). Jau pirmaisiais PF veiklos metais daugiau nei pusė visų apdraustųjų
amžiaus kategorijoje iki 44 metų įsitraukė į pirmosios pakopos antrojo lygio pensijų
kaupimą. Panašių rodiklių buvo pasiekta 45–54 metų amžiaus grupėje tik po 3–6 fondų
veiklos metų, o tarp vyresnio amžiaus asmenų dalyvavimo lygis visą laikotarpį buvo
menkas – daugiausia siekė 21,9 proc. tarp vyrų 2009 metais.
PF dalyviai daugiausia renkasi vidutinio rizikingumo investicines strategijas. Didžioji
dalis dalyvių 2010 m. pirmajame ketvirtyje buvo pasirinkę vidutinės akcijų dalies PF

22
23
24

Statistinė informacija apie pensijų kaupimo dalyvius, SADM.
Autorių užsakymu Vertybinių popierių komisijos (toliau – VPK ) pateikti duomenys.
Autorių užsakymu Sodros pateikti duomenys.
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(55 proc.) arba mažos akcijų dalies PF (25 proc.), tuo tarpu akcijų ir konservatyviuose PF
dalyvavo, atitinkamai, 8 ir 12 proc. visų pensijų kaupimo dalyvių.
PF dalyvių ateityje sukaupta suma didele dalimi priklauso nuo jiems priskaičiuotų ir į
PF pervedamų lėšų sumos. Žemiau pateikiami duomenys, atspindintys vidutiniškai per
metus vienam dalyviui priskaičiuojamas lėšas 2004–2009 m. (5 lentelė).
5 lentelė. Vidutiniškai per metus vienam dalyviui priskaičiuojamos lėšos 2004–2009 m.
VSDF priskaičiuotos
įmokos į PF iki metų
pabaigos (mln. Lt)
2004 26
173,17
2005
308,39
2006
531,12
2007
851,64
2008
1064,07
2009
433,82
Šaltinis: Sodros duomenys.
Metai

Vidutinis PF dalyvių skaičius,
už kuriuos priskaičiuotos
pensijų įmokos (tūkst. asm.)
442,7
557,3
685,5
784,6
879,6
955,4

Vidutiniškai vienam dalyviui priskaičiuojama suma
iki metų pabaigos (Lt) 25
391,2
553,4
774,8
1085,4
1209,7
454,1

5 lentelės duomenys rodo, jog 2004–2009 m. vidutiniškai per metus vienam dalyviui
priskaičiuojamų lėšų suma iki 2008 m. nuolat didėjo. Tai lėmė tiek didėjantis darbo
užmokestis, tiek ir nuo 2,5 iki 5,5 proc. padidėjusi valstybinio socialinio draudimo įmokų
dalis, skiriama įmokoms į PF. 2009 m. vidutiniškai vienam dalyviui priskaičiuojama suma
per metus sumažėjo daugiau nei 2,5 karto. Toks vidutiniškai priskaičiuojamų lėšų
sumažėjimas buvo nulemtas tiek gerokai sumenkusios 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 dalyvių darbo užmokesčio sumažėjimo.
Šiuo metu yra jau išėjusių į pensiją arba mirusių PF dalyvių, kuriems arba kurių
šeimoms buvo išmokėtos išmokos iš pirmosios pakopos antrojo lygio PF (6 lentelė).
6 lentelė. Išėjusių į pensiją ir mirusių dalyvių skaičius bei išmokos iš PF nuo 2004 iki 2010 m.
pirmojo pusmečio
Išėjusių į penMirusių dalyvių
siją dalyvių
Metai
skaičius metų
skaičius metų
pabaigoje
pabaigoje
2004
3
26
2005
30
284
2006
80
444
2007
269
678
2008
814
943
2009
1688
1099
2010 m. I pusm.
1164
819
Iš viso
4048
4293

Iš viso,
tūkst. Lt
18.8
142,0
564,5
1970,4
4843,5
12143,0
7088,4
26770,6

Šaltinis: VPK pateikti duomenys.
25
26
27

Autorių skaičiavimai.
PF pradėjo savo veiklą nuo 2004 m. vidurio.
Autorių skaičiavimai.
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Išmokos
Vidutiniškai vienam Proc. nuo visų PF
grynųjų aktyvų
dalyviui tenkanti
vertės13
suma, Lt 27
649,48
0,01
452,30
0,03
1077,24
0,06
2080,67
0,12
2756,67
0,22
4357,00
0,37
3574,62
0,20
3209,52
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Išėjusių į pensiją ir mirusių dalyvių dalis yra labai maža. Kol kas nereikšminga ir
bendra kasmetinių išmokų PF dalyviams suma, palyginus su bendra valdomų grynųjų
aktyvų verte.
6 lentelėje pateikti duomenys rodo, kad visos išmokos į pensiją išėjusiems ir mirusiems
PF dalyviams 2004–2010 metais sudarė nuo 0,01 iki 0,37 proc. visų grynųjų aktyvų vertės.
Kalbant apie vidutinių išmokų dydį vienam dalyviui galima pastebėti, jog jos didėjo
2004–2009 metais ir sumažėjo 2010 m. pirmąjį pusmetį.
2010 m. pirmąjį ketvirtį Lietuvoje veikė 9 pirmosios pakopos antrojo lygio pensijų
kaupimo bendrovės, dvi iš jų – gyvybės draudimo įmonės. Devynios pensijų kaupimo
bendrovės valdė 29 pirmosios pakopos antrojo lygio pensijų fondus. Tarp šiuo metu
veikiančių PF valdymo bendrovių pagal grynųjų aktyvų vertę pirmauja UAB „Swedbank
investicijų valdymas“, kurios grynųjų aktyvų vertė 2010 m. pirmąjį pusmetį siekė
1353,9 mln. litų (38,6 proc. visų bendrovių grynųjų aktyvų vertės). Stambią rinkos dalį
(30,5 proc.) užima UAB „SEB investicijų draudimas“ (grynųjų aktyvų vertė 1069,8 mln.
litų). UAGDPB „AVIVA Lietuva“ ir UAB „DnB NORD investicijų draudimas“ užima
atitinkamai 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 metais didžiąją rinkos dalį pagal grynųjų aktyvų vertę užėmė vidutinės
akcijų dalies pirmosios pakopos antrojo lygio PF (51,7 proc.). Mažos akcijų dalies ir
konservatyvūs PF pagal jų valdomų grynųjų aktyvų vertę 2010 m. pirmąjį pusmetį kartu
užėmė apie 41,7 proc. rinkos. PF akcijos pagal grynųjų aktyvų vertę užima tik nežymią
rinkos dalį, kuri 2004–2010 m. siekė 2,9–6,5 proc. Taip pat galima pastebėti, kad
pastaraisiais 2009–2010 metais nežymiai didėja 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 vienetus (KIS – kolektyvinio investavimo subjektas)
didėjimo tendencija nuo fondų veiklos pradžios iki 2008 m. vidurio. Užsienio skolos
vertybinių popierių dalis buvo ypač didelė PF veiklos pradžioje, bet ji palaipsniui mažėjo,
augant investicijoms į užsienio akcijas ir KIS vienetus. Investicijos į Lietuvos skolos
vertybinius popierius mažėjo nuo PF veiklos pradžios, 2007 m. išliko stabilios, o 2008 m.,
ypač per paskutinįjį metų ketvirtį, dėl išaugusių investicijų į Lietuvos VVP (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 smukus 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).
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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. Į sparčiai augančią paklausą privačioms pensijoms
atsiliepė finansų rinkos institucijos. Rinkoje veikia net devynios pensijų fondus valdančios
institucijos, tačiau apie 80 proc. pensijų turto sukaupta trijose iš jų. Dėl trumpos šios
pensijų schemos istorijos, jos išmokomis pasinaudojusių skaičius kol kas nepakankamas
kompleksiniam veiklos rezultatų vertinimui pensijų schemų tikslų požiūriu. Tačiau dalinis
vertinimas bus pateiktas 4.3 skyriuje.
4.2. 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 valdymo įmonės. 2006
m. šioje pakopoje dalyvavo 20 105 asmenys, 2007 m. – 21 649, 2008 – 21 517, 2009 m. –
21 224, o 2010 m. trečiąjį ketvirtį – 22 650 asmenų (VPK pateikti duomenys). Akivaizdu,
kad palyginus su pirmosios pakopos antrojo lygio pensijų kaupimu, trečiosios pakopos
pensijų kaupimas dar nėra plačiai paplitęs.
Esminį vaidmenį trečiosios pakopos PF rinkoje atlieka trys įmonės: UAB „SEB
investicijų valdymas“, „DnB NORD investicijų valdymas“ ir „Finasta Asset Management“.
2010 m. pirmąjį pusmetį pagal grynųjų aktyvų vertę pirmavo UAB „SEB investicijų
valdymas“, kurios grynųjų aktyvų vertė siekė 56,4 mln. Lt (68 proc. visų bendrovių grynųjų
aktyvų vertės). Stambią rinkos dalį (21 proc.) tuo laiku užėmė UAB „DnB NORD
investicijų valdymas“ (grynųjų aktyvų vertė 17,4 mln. Lt), o „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 antrojo lygio PF. Trečiosios pakopos PF gali investuoti
ne tik į vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones, kuriais 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 antrojo lygio PF, gali investuoti į naujai
išleidžiamus vertybinius popierius. Didžiausią dalį trečiosios pakopos PF turto yra
investuojama į KIS (2009 m. pabaigoje sudarė 59,3 proc. viso portfelio) Pažymėtina, jog
didžiąją dalį investicijų į KIS sudaro akcijų KIS (2009 m. pabaigoje akcijų KIS sudarė
45,5 proc. viso portfelio vertės). Tuo tarpu tiesioginių investicijų į akcijas dalis 2009 m.
pabaigoje buvo mažiausia, lyginant su 2005–2008 metais, ir siekė vos 3,4 proc. Antrą
didžiausią investicinio portfelio dalį 2005–2009 metais sudarė skolos VP (2009 m.
pabaigoje investicijos į obligacijas ir vyriausybių vertybinius popierius kartu sudarė
26,5 proc.). Indėlių dalis per pastaruosius 3 metus išliko stabili (5 proc.), nors anksčiau
(2005 m. pabaigoje) ji siekė net iki 17 proc. (Valdymo įmonių valdomų, 2010).
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Tarp trečiosios pakopos PF investicijų į VVP daugiau nei ketvirtadalį (beveik 4 mln.
Lt) sudarė investicijos į Lietuvos VVP. Daugiau nei po 1,5 mln. Lt investuota į Vokietijos,
Austrijos, Olandijos, Prancūzijos ir Olandijos VVP. 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 investicijų 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.
antrąjį ketvirtį Lietuvai teko 16,1 proc. viso trečiosios pakopos PF turto (investicijos į
Lietuvos VVP, Lietuvoje registruotų įmonių akcijas, obligacijas, KIS, taip pat indėliuose ir
atsiskaitomojoje sąskaitoje laikomi pinigai), kurio bendra vertė siekė 13,4 mln. Lt
(Valdymo įmonių valdomų, 2010).
Informacija apie įmokas į trečiosios pakopos PF yra ypač ribota. Galima įvertinti
nebent vidutiniškai vienam nariui tenkančią sukauptų lėšų sumą (7 lentelė). Prieš aptariant
šiuos duomenis paminėtina, jog įmokos į papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondus
yra mokamos tiesiogiai iš paties dalyvio gaunamų pajamų, skirtingai nuo pirmosios
pakopos antrojo lygio įmokų, kurios mokamos iš dalyvio sumokėtų mokesčių 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 ribojamas, tačiau pensijų
fondą valdanti valdymo įmonė turi teisę nustatyti minimalius pradinius ar minimalius
įmokų dydžius. Dalyvis, norintis kaupti lėšas trečiosios pakopos pensijų fonduose gali
pasirinkti jam priimtiną pensijų įmokų mokėjimo būdą pagal fondo taisyklėse nustatytas
sąlygas (pvz., mokėti periodines ar neperiodines, mėnesines, ketvirtines, pusmetines ar
kitokias įmokas).
7 lentelė. Vidutiniškai vieno trečiosios pakopos PF dalyvio sukauptos lėšos (Lt)
2004

2005

2006

2473,05
2556,57
3660,48
Šaltinis: VPK pateikti duomenys.

2007

2008

2009

4777,40

2727,36

3731,70

2010 I
ketvirtis
3689,71

7 lentelėje pateikti duomenys rodo, kad 2004–2007 metais vidutiniškai vieno trečiosios
pakopos PF dalyvio sukauptos lėšos didėjo, bet 2007–2008 metais gerokai (apie 40 proc.)
sumažėjo, o 2009 m. padidėjo, bet 2010 m. pirmąjį ketvirtį ir vėl sumažėjo. Sukauptų lėšų
mažėjimą galėjo nulemti tai, kad tuo laiku trečiosios pakopos PF apskaitos vienetai
vidutiniškai nuvertėjo 37,6 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 apžvelgtos 8 lentelėje.
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8 lentelė. Iš trečiosios pakopos PF išstojusių, į pensiją išėjusių ir mirusių dalyvių skaičius bei išmokos
iš PF 2004–2010 m.
Išstojusių
Išėjusių į pendalyvių
siją dalyvių
skaičius
skaičius
2004
0
0
2005
291
151
2006
277
411
2007
531
689
2008
952
643
2009
644
60
Šaltinis: VPK pateikti duomenys.
Metai

Mirusių
dalyvių
skaičius
0
1
5
26
17
22

Išmokos,
tūkst. Lt
0
1151,9
3917,3
10224,5
19558,4
5590,4

Išmokų proc. nuo
visų PF grynųjų
aktyvų vertės 28
0
3,2
5,3
9,9
33,3
7,1

8 lentelėje pateikti duomenys rodo, jog 2005–2009 metas išmokos iš trečiosios
pakopos PF siekė nuo 3,2 iki net 33,3 proc. grynųjų aktyvų vertės, kai tuo tarpu išmokos iš
pirmosios pakopos antrojo lygio PF tuo pačiu laikotarpiu neviršijo 0,5 proc. Tai rodo, jog
trečiosios pakopos PF kaupimas nėra toks ilgalaikis kaip pirmosios pakopos antrojo lygio,
dalyviai dažnai naudojasi liberalesnėmis trečiosios pakopos PF taisyklėmis, leidžiančiomis
išstoti iš PF.
Ypač didelis išmokų lygis 2008 m. rodo, jog didelė dalis trečiosios pakopos PF dalyvių
pasitraukė iš kaupimo, prasidėjus krizei finansų rinkoje. Didelį pasitraukimo ir išmokų lygį
galėjo lemti ir tai, jog šios pakopos PF rinkoje dominuoja labai didelius nuostolius patyrę
akcijų fondai, ir yra tik vienas konservatyvaus investavimo fondas, kur kaupimo dalyviai
galėtų pervesti savo santaupas vertybinių popierių rinkoje krizės metu. Taigi toks elgesys
rodo informacijos trūkumą bei apsisprendimo ilgalaikiam kaupimui trečiosios pakopos PF
trūkumą. Tokiomis sąlygomis sunku tikėtis, jog didelė dalis šios pakopos PF dalyvių
sukauptų pakankamą kapitalą senatvei. Kita vertus, kyla grėsmė, jog dalis trečiosios
pakopos pensijų kaupimo dalyvių piktnaudžiauja galimybe susigrąžinti sumokėtą pajamų
mokestį kiekvienų metų gale, tuo padidindami savo investicijų grąžą.
4.3. Privačių pensijų fondų veiklos rezultatų vertinimas apsaugos senatvėje požiūriu
Pagrindinė privačių pensijų schema dėl mažo trečiosios pakopos pensijų fondų dalyvių
skaičiaus yra pirmosios pakopos antrasis lygis, finansuojamas VSDF lėšomis. Nors, kaip
minėta 4.1 skyriuje, šios schemos istorija neilga ir gavusiųjų išmokas skaičius 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 keturis pirmuosius veiklos metus pasiekė
teigiamą 3,5 proc. balansą. Tačiau 2008 m., per kuriuos finansų rinkose siautė krizė,
didžioji dalis PF įsigytų finansinių priemonių nuvertėjo, ir bendras rezultatas nuo fondų
veikimo pradžios buvo neigiamas (–16,3 proc.). Iki 2010 m. pradžios šį nuosmukį pavyko

28

Autorių skaičiavimai.
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kompensuoti ir pasiekti teigiamą rezultatą (VPK duomenimis, 2 proc. grynųjų aktyvų
padidėjimo, palyginti su pervestomis į pensijų fondus lėšomis nuo jų veikimo pradžios).
Individualiame lygmenyje PF veiklos rezultatai vertinami dalyvio pensijų vienetų
verte, kuri rodo, kiek skiriasi į pensijų fondo asmens sąskaitą pervesta suma ir jo pensijų
kapitalo vertė tam tikrai datai. Skirtumas laikomas kapitalo prieaugiu, ir jis esą rodo kliento
pasiektą tam tikrai datai dalyvavimo pensijų reformoje naudą.
Deja, toks vertinimas ne tik neišsamus, bet ir klaidinantis. Akivaizdu, kad dalyvavimo
pensijų fonde nauda yra būsimas anuitetas. Jis turėtų būti vertinamas ne lyginant su suma,
pervesta iš VSDF, bet atsižvelgiant į alternatyvią VSDF pensijos dalį, kurios PF dalyvis
netenka, nes pastaroji mažinama proporcingai iš VSDF į PF pervestai įmokos daliai.
Dalyvavimo PF rezultatų vertinimui reikėtų dalyvių asmens duomenų, kurie tyrimui nėra
pasiekiami. Išeitis yra tariamos dalyvavimo PF naudos iš kaštų vertinimas, pasitelkus
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skaičiuotę. Ja siūloma naudotis asmenims,
apsisprendžiant dalyvauti ar nedalyvauti PF. Skaičiuotė pagal asmens 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 9 lentelėje. Čia ir žemiau šiame skyriuje skaičiavimams
naudojamos prielaidos apie VSDF įmokų PF dydį, pastarųjų investicinę grąžą ir
administravimo kaštus pateiktos 9 lentelės apačioje.
Lentelėje pateikti duomenys rodo, jog kuo ilgesnė vyrų dalyvavimo PF trukmė, tuo
didesnis yra išmokų skirtumas, dalyvaujant ir nedalyvaujant pensijų kaupime. Pavyzdžiui,
vyrams dalyvaujant kaupime 5 metus minėtas skirtumas būtų lygus +4 Lt, arba
dalyvaudami kaupime vyrai gautų 8,7 proc. didesnę išmokų (iš VSDF ir PF) sumą negu
nedalyvaudami reformoje (tuomet gautų išmoką tik iš Sodros), o dalyvaujant PF 40 metų
išmoka vyrams atitinkamai padidėtų 41 Lt, arba 11,2 proc., lyginant su tuo atveju, jeigu
liktų vien tik VSDF.
Analizuojant moterų dalyvavimo pensijų fonduose atvejį matyti, kad nepaisant to,
kokia yra dalyvavimo PF trukmė, išmokų skirtumas, moterims dalyvaujant ir nedalyvaujant
kaupime, visada yra neigiamas, t. y. visais atvejais moterys, dalyvaudamos pensijų
kaupime, patiria nuostolių. Pavyzdžiui, moterims dalyvaujant PF kaupime 5 metus, jų
išmokos sumažėja 10,9 proc., dalyvaujant 40 metų – 4,9 proc.
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9 lentelė. Dalyvavimo PF naudos iš kaštų palyginimas
Vyrai
1. Sodros pensijos dalis nedalyvaujant pensijų kaupime (Lt)
2. Sodros pensijos dalis dalyvaujant pensijų kaupime (Lt)
3. PPF sukaupta suma (Lt)
4. Anuitetas (Lt)
5. Viso (2+4) (Lt)
Išmokų skirtumas dalyvaujant ir nedalyvaujant kaupime (5–
1) (Lt)
Išmokų padidėjimas / sumažėjimas dalyvaujant ir
nedalyvaujant kaupime (proc.)
Moterys
1. Sodros pensijos dalis nedalyvaujant pensijų kaupime (Lt)
2. Sodros pensijos dalis dalyvaujant pensijų kaupime (Lt)
3. PPF sukaupta suma (Lt)
4. Anuitetas (Lt)
5. Viso (2+4) (Lt)
Išmokų skirtumas dalyvaujant ir nedalyvaujant kaupime
(5–1) (Lt)
Išmokų padidėjimas / sumažėjimas dalyvaujant ir
nedalyvaujant kaupime (proc.)
Skaičiavimo prielaidos:

Dalyvio alga lygi vidutinei Sodroje apdraustųjų algai
2010 metais

Iš Sodros į PPF pervedama įmoka

Pensijų fondo investicijų grąža

Administravimo atskaitymai (įmokos)

Administravimo atskaitymai (turtas)

Anuiteto pelningumas

Šalies VDU augimas

29

Dalyvavimo PF trukmė (metais)
5
10
20
30
40
46
91
183
274
366
19
37
75
112
149
6092 12185 24370 36555 48739
31
63
127
191
258
50
100
201
304
407
4

9

18

29

41

8,7

9,9

9,8

10,6

11,2

Dalyvavimo PF trukmė (metais)
5
10
20
30
40
46
91
183
274
366
19
37
75
112
149
6092 12185 24370 36555 48739
22
45
92
143
198
41
82
167
256
348
–5

–9

–16

–19

–18

–10,9

–9,9

–8,7

–6,9

–4,9

1829 Lt
5,5 proc.
4,0 proc.
2,0 proc.
1,0 proc.
2,0 proc.
2,0 proc.

Aukščiau pateiktuose skaičiavimuose į darbo užmokesčio didėjimą (2 proc.)
atsižvelgiama 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 vidutinės
algos didėjimas turi atitinkamą poveikį VSDF pensijos dydžiui, t. y. daroma prielaida, kad
dėl vidutinio atlyginimo didėjimo VSDF pensija didėja taip pat 2 proc. per metus.

29
Lentelė sudaryta taikant oficialią LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pensijų skaičiuoklę. Prieiga per
internetą: <http://www.pensijusistema.lt/popup2.php?tmpl_name=m_socmin_spreadsheet_form&_m_e_id=1&_
menu_i_id=358>.
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10 lentelė. Dalyvavimo PF naudos palyginimas, įvertinant VSDF pensijų augimą 2 proc. per metus
Vyrai
1. Sodros pensijos dalis nedalyvaujant pensijų kaupime (Lt)
2. Sodros pensijos dalis dalyvaujant pensijų kaupime
(skaičiuoklė) (Lt)
3. PPF Sukaupta suma (Lt)
4. Anuitetas (Lt)
5. Viso ( 2 + 4 ) (Lt)
Išmokų skirtumas dalyvaujant ir nedalyvaujant kaupime (5–
1) (Lt)
Išmokų padidėjimas / sumažėjimas dalyvaujant ir
nedalyvaujant kaupime (proc.)

Dalyvavimo PF trukmė (metais)
5
10
20
30
40
48
100
222
370
553
20
6092
31
51

41

91

151

225

12185 24370 36555 48739
63
127
191
258
104
218
342
483

3

4

–4

–28

–70

6,3

4

–1,8

–7,6

–12,7

Dalyvavimo PF trukmė (metais)
5
10
20
30
40
48
100
222
370
553

Moterys

1. Sodros pensijos dalis nedalyvaujant pensijų kaupime (Lt)
2. Sodros pensijos dalis dalyvaujant pensijų kaupime
20
41
91
151
225
(skaičiuoklė) (Lt)
3. PPF Sukaupta suma (Lt)
6092 12185 24370 36555 48739
4. Anuitetas (Lt)
22
45
92
143
198
5. Viso (2+4) (Lt)
42
86
183
294
423
Išmokų skirtumas dalyvaujant ir nedalyvaujant kaupime (5–
–6
–14
–39
–76
–130
1) (Lt)
Išmokų padidėjimas / sumažėjimas dalyvaujant ir
–12,5 –14 –17,6 –20,5 –23,5
nedalyvaujant kaupime (proc.)

Remiantis jau aukščiau pateiktomis prielaidomis ir oficialia Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos tinklapyje pateikta pensijų skaičiuokle, VSDF pensijos dalis
nedalyvaujant pensijų kaupime tiek vyrams, tiek moterims, pavyzdžiui, po 10 metų 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 nedalyvaujant pensijų kaupime, bet ir VSDF pensijos dalis
dalyvaujant pensijų kaupime: autorių atliktais skaičiavimais, pastaroji dalis būtų lygi
ne 37 Lt, o 41 Lt. Išmokų skirtumas dalyvaujant ir nedalyvaujant kaupime, 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. Moterų dalyvavimo PPF
atveju, remiantis oficialia skaičiuokle, išmokų skirtumas būtų lygus –9 Lt, o antruoju atveju
–14 Lt, t. y, išmokos sumažėtų ne 9,9, o 14 proc.
Akivaizdu, kad autorių atliktais skaičiavimais moterys patiria 14 proc. nuostolių, 10
metų dalyvaudamos kaupiamojoje pensijų schemoje, o vyrai patiria 4 proc. naudą.
Dalyvaudamos 5 metus, moterys patiria 12,5 proc. nuostolių, o vyrai – 6,3 proc. naudą. 20
metų, 30 metų ir 40 metų dalyvavimo PPF atvejais nuostolių patiria tiek vyrai, tiek
moterys, t. y. jiems dalyvavimas PF yra nenaudingas.
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Autoriai atliko skaičiavimus ne tik laikydamiesi prielaidos, kad dalyvio alga lygi
vidutinei VSDF apdraustųjų algai 2010 m., t. y. 1829 litai, bet ir įvedę tokias galimas sąlygas:
1) dalyvio alga lygi minimaliam darbo užmokesčiui 2010 m., t. y. 800 litų;
2) dalyvio alga lygi 1,5 vidutinei Sodroje apdraustųjų algai 2010 m., t. y. 2743 litams;
3) dalyvio alga lygi 2 vidutinėms Sodroje apdraustųjų algoms 2010 metais, t. y. 3658
litams.
11 lentelėje pateikiami išmokų skirtumo vyrams dalyvaujant ir nedalyvaujant pensijų
kaupime, esant skirtingiems darbo užmokesčiams, skaičiavimai, remiantis oficialia pensijų
skaičiuokle ir įvertinant VSDF pensijos augimą 2 proc. per metus.
11 lentelė. Išmokų skirtumas dalyvaujant ir nedalyvaujant pensijų kaupime (VYRAI)
Dalyvavimo PF trukmė (metais)
5 10
20
30
40
Išmokų skirtumas dalyvaujant ir
Oficiali skaičiuoklė
1
3
7
11
16
nedalyvaujant pensijų kaupime (Lt)
Autorių skaičiavimai 30 0
1
–2
–14
–31
Išmokų padidėjimas / sumažėjimas daOficiali skaičiuoklė
5 7,5 8,75
9,2
10
lyvaujant ir nedalyvaujant kaupime (proc.) Autorių skaičiavimai
0 2,3 –2,1 –8,6 –12,8
Dalyvavimo PF trukmė (metais)
Dalyvio alga 1829 Lt
5 10
20
30
40
Išmokų skirtumas dalyvaujant ir
Oficiali skaičiuoklė
4
9
18
29
41
nedalyvaujant pensijų kaupime (Lt)
Autorių skaičiavimai
3
4
–4
–28
–70
Išmokų padidėjimas / sumažėjimas daOficiali skaičiuoklė
8,7 9,9 9,8
10,6 11,2
lyvaujant ir nedalyvaujant kaupime (proc.) Autorių skaičiavimai 6,3 4
–1,8 –7,6 –12,7
Dalyvavimo PF trukmė (metais)
Dalyvio alga 2743 Lt
5 10
20
30
40
Išmokų skirtumas dalyvaujant ir
Oficiali skaičiuoklė
4 11
24
39
56
nedalyvaujant pensijų kaupime (Lt)
Autorių skaičiavimai
3
4
–9
–45 –105
Išmokų padidėjimas / sumažėjimas daOficiali skaičiuoklė
5,8 8,0 8,8
9,5
10,2
lyvaujant ir nedalyvaujant kaupime (proc.) Autorių skaičiavimai
4 2,7 –2,7 –8,1 –12,7
Dalyvavimo PF trukmė (metais)
Dalyvio alga 3658 Lt
5 10
20
30
40
Išmokų skirtumas dalyvaujant ir
Oficiali skaičiuoklė
7 14
32
52
75
nedalyvaujant pensijų kaupime (Lt)
Autorių skaičiavimai 4
5
–12
–59 –138
Išmokų padidėjimas / sumažėjimas daOficiali skaičiuoklė
7,7 7,7 8,7
9,5
10,2
lyvaujant ir nedalyvaujant kaupime (proc.) Autorių skaičiavimai 4,2 2,5 –2,7
–8 –12,5
Dalyvio alga 800 Lt

Lentelėje pateikti duomenys rodo, kad jeigu pensijų kaupime dalyvaujančio vyro darbo
užmokestis yra lygus, pavyzdžiui, 2743 litams, ir jis PF dalyvauja 10 metų, tai pagal
oficialią skaičiuoklę jo išmokos dalyvaujant pensijų kaupime 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 pensijų kaupime dalyvaujant skirtingą
laikotarpį – 20, 30 arba 40 metų, – išmokų padidėjimas dalyvaujant ir nedalyvaujant pensijų
kaupime visada yra teigiamas, ir kuo ilgiau dalyvaujama PF, tuo tas augimas yra didesnis.
30

Autorių skaičiavimai atlikti įvertinant VSDF pensijos augimą 2 proc. per metus.
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Tačiau įvertinant Sodros pensijos augimą 2 proc. per metus, gaunami priešingi rezultatai, –
dalyvaujant pensijų kaupime 20, 30 arba 40 metų išmokų skirtumas dalyvaujant ir
nedalyvaujant pensijų kaupime yra neigiamas.
12 lentelėje pateikti išmokų skirtumo moterims dalyvaujant ir nedalyvaujant pensijų
kaupime, esant skirtingiems darbo užmokesčiams, skaičiavimai pagal oficialią pensijų
skaičiuoklę ir įvertinant Sodros pensijos augimą 2 proc. per metus.
12 lentelė. Išmokų skirtumas dalyvaujant ir nedalyvaujant pensijų kaupime (MOTERYS) 31
Dalyvio alga 800 Lt
Išmokų skirtumas dalyvaujant ir
nedalyvaujant pensijų kaupime (Lt)
Išmokų padidėjimas / sumažėjimas dalyvaujant ir nedalyvaujant kaupime (proc.)
Dalyvio alga 1829 Lt
Išmokų skirtumas dalyvaujant ir
nedalyvaujant pensijų kaupime (Lt)
Išmokų padidėjimas / sumažėjimas dalyvaujant ir nedalyvaujant kaupime (proc.)
Dalyvio alga 2743 Lt
Išmokų skirtumas dalyvaujant ir
nedalyvaujant pensijų kaupime (Lt)
Išmokų padidėjimas / sumažėjimas dalyvaujant ir nedalyvaujant kaupime (proc.)
Dalyvio alga 3658 Lt
Išmokų skirtumas dalyvaujant ir
nedalyvaujant pensijų kaupime (Lt)
Išmokų padidėjimas / sumažėjimas dalyvaujant ir nedalyvaujant kaupime (proc.)

Dalyvavimo PF trukmė (metais)
5
10
20
30
Oficiali skaičiuoklė
–2
–4
–7
–8
Autorių skaičiavimai
–3
–6
–15
–33
Oficiali skaičiuoklė
–10
–10
–8,8
–6,7
Autorių skaičiavimai –14,3 –13,6 –15,5 –20,4
Dalyvavimo PF trukmė (metais)
5
10
20
30
Oficiali skaičiuoklė
–5
–9
–16
–19
Autorių skaičiavimai
–6
–14
–39
–76
Oficiali skaičiuoklė
–10,9 –9,9
–8,7
–6,9
Autorių skaičiavimai –12,5 –14
–17,6 –20,5
Dalyvavimo PF trukmė (metais)
5
10
20
30
Oficiali skaičiuoklė
–6
–13
–23
–29
Autorių skaičiavimai
–7
–19
–56
–113
Oficiali skaičiuoklė
–8,7
–9,5
–8,4
–7,1
Autorių skaičiavimai
–9,7 –12,7 –16,8 –20,3
Dalyvavimo PF trukmė (metais)
5
10
20
30
Oficiali skaičiuoklė
–7
–17
–31
–38
Autorių skaičiavimai
–9
–26
–75
–149
Oficiali skaičiuoklė
–7,7
–9,3
–8,5
–6,9
Autorių skaičiavimai –9,5
–13
–16,9 –20,1

Moterų dalyvavimo PF atveju tiek remiantis oficialia skaičiuokle, tiek įvertinant
Sodros pensijos augimą 2 proc. per metus, išmokų skirtumas dalyvaujant ir nedalyvaujant
pensijų kaupime esant skirtingoms dalyvių algoms ir dalyvavimo PF trukmėms visada yra
neigiamas. Tik oficialios skaičiuoklės duomenimis, kai nėra įvertinamas Sodros pensijos
augimas 2 proc. per metus, tas skirtumas yra kur kas mažesnis. Pavyzdžiui, jeigu moteris,
gaunanti 800 litų darbo užmokestį, PPF dalyvauja 30 metų, tai oficiali skaičiuoklė
parodytų, kad jos išmokos dalyvaujant pensijų kaupime sumažėtų 6,7 proc. Tačiau
skaičiavimai įvertinant Sodros pensijos augimą 2 proc. per metus parodytų, kad jos išmokos
dalyvaujant pensijų kaupime sumažėtų net 20,4 proc.
31

2011 m. sausio pradžioje naudojantis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklapyje esančia pensijų
skaičiuokle nebuvo galimybės įvesti 1991 gimimo metų. Būtent šiais metais gimusių moterų dalyvavimo PPF
trukmė būtų 40 metų. Dėl šios priežasties skaičiuojant išmokų skirtumą dalyvaujant ir nedalyvaujant pensijų
kaupime moterų atveju buvo apsiribota 30 metų dalyvavimo PPF trukme.
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Aukščiau pateikti skaičiavimai rodo, kad bet kurio amžiaus ir bet kokį atlyginimą
uždirbančioms moterims ir jaunesnio amžiaus vyrams, kurie PF dalyvaus 20 metų ir ilgiau,
PF, tikėtina, suteiks mažesnę apsaugą senatvėje, nei tuo atveju, jeigu jie būtų dalyvavę vien
tik VSDF. Atkreiptinas dėmesys, kad oficiali pensijų skaičiuoklė nuvertina būsimas VSDF
pensijas, nes neatsižvelgiama į algos didėjimo poveikį būsimoms pensijoms.

Išvados ir rekomendacijos
Nuo 1995 m. priimti teisės aktai sukūrė teisines prielaidas daugiapakopės pensijų sistemos
veikimui Lietuvoje. Nuo 2004 m. pradėjo veikti pensijų sistema, susidedanti iš trijų pakopų.
Pirmoji iš jų turi du lygius. Pirmosios pakopos pirmasis lygis – tai valstybinis socialinis
pensijų draudimas, kuris yra finansuojamas einamųjų mokėjimų (pay-as-you-go) principu,
taikant fiksuotų išmokų sistemą. Lietuvos pensijų sistemos ypatybė – papildomos
valstybinės pensijos, finansuojamos iš valstybės biudžeto ir dubliuojančios VSDF pensijas
kai kurioms socialinėms ir profesinėms gyventojų grupėms.
Antrasis šios pakopos lygis – privatus kaupimas senatvės pensijai, finansuojamas
VSDF įmokų dalimi ir administruojamas privačių finansų institucijų. Dalyvavimas šiame
lygmenyje yra savanoriškas, nors asmuo, pasirašęs pensijų kaupimo sutartį, jau nebegali
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 antrojo lygmens pensijų 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 makrolygmenyje oficialiai vertinami, lyginant pervestas iš VSDF lėšas ir PF
aktyvus, o mikrolygmenyje – 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 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
pasitelkti tikslius PF dalyvių duomenis, 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.
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Summary: This article provides an overview of the Lithuanian pension system by
emphasising the addition of the privately funded component to this system. First
different classifications of pension systems that are dominant in a world are
presented in this article. Attention to the theoretical justification of pension system
diversity is also given. The third part of an article is devoted to the development of
the Lithuanian pension system. The conclusion is that, while in Lithuania legal
assumptions for all pension pillars were created after 1990, in fact the main pension
scheme for protection in old age is state social insurance pensions. This article also
provides an overview of the private pension sector in Lithuania. It is shown that,
compared with the second level of the first pillar, the third pillar of funded pensions
is not yet widespread. Finally, the impact of private pension fund performance on
protection in old age is assessed in this article. Based on hypothetical data, it is
concluded that the total revenue of pension fund members from pension funds and
state social insurance typically will be lower than if they participated only in the
state social insurance scheme.
Keywords: pensions, social insurance, private pensions, funded pension funds.
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Santrauka. Straipsnio tikslas – atsižvelgiant į teorinius kohabitacijos raidos
modelius identifikuoti kohabitacijos raidos Lietuvoje stadiją. Tyrimo empirinės
informacijos šaltiniai yra Kartų ir lyčių tyrimo pirmosios (2006 m.) ir antrosios
(2009 m.) bangų duomenys, Europos vertybių studijos (2008 m.) duomenys. Atlikta
analizė rodo, kad Lietuva XXI a. pirmojo dešimtmečio viduryje įžengė į antrąją –
pastovumo – kohabitacijos raidos stadiją, nors pagal kai kurias dimensijas dar turi ir
pirmajai kohabitacijos raidos stadijai būdingų bruožų. Kohabitacijos paplitimas,
tranzicijų iš kohabitacijos į santuoką pobūdis bei kultūrinis kohabitacijos priėmimas
atitinka antrąją teorijoje išskiriamą kohabitacijos raidos stadiją. Kohabitacijos
pozicija teisinėje sistemoje bei vaikų susilaukimo lygmuo atitinka pirmąją raidos
stadiją.
Raktažodžiai: kohabitacija,
deinstitucionalizacija.

kohabitacijų

raida,

šeimos

pokyčiai,

šeimos

Įvadas
Šiuolaikinio šeimos instituto realybė pasižymi vis didesne šeimos formavimo, šeimos
struktūros bei šeimos tipų demografine įvairove, kuri yra XX a. antrosios pusės–XXI a.
pradžios šeimos socialinės istorijos riboženklis. Dominavusį šeimos kaip santuokos kūrimą
ir neišardomą šeimos bei santuokos instituto sąjungą, kuriai, tiesa, socialinėje realybėje
visuomet buvo būdingos deviacijos, keičia šeimos kūrimo ir šeimos gyvenimo scenarijų
įvairovė. Šioje atsiradusioje šeiminio gyvenimo mozaikoje kohabitacijai – kaip šeimos
formavimo būdui ir šeimos tipui – tenka viena centrinių vietų, nes būtent kohabitacija
„okupuoja“ didelę dalį šiuolaikinės šeimos pokyčių erdvės arba generuoja kitus
demografinius ir socialinius pokyčius (pvz., santuokų atidėjimą, gimstamumo mažėjimą,
nesantuokinio gimstamumo bei skyrybų rizikos didėjimą ir pan.). Tad lyg ir dėsninga, kad
moksle, politikoje ar viešojoje erdvėje vykstančiose diskusijose dėl šeimos būklės ir ateities
(tiesa, šių diskusijų buvimas ar pobūdis ir raiškos laukas įvairiose šalyse skiriasi)
argumentai dažnai inkorporuoja ir daro kohabitaciją problemišką. Priklausomai nuo
išeitinių pozicijų – šeiminio institucionalizmo ar šeiminio individualizmo 32 (Amato, 2004)
– kohabitacijos ir jos pasekmių vertinimas, šeimos ateities vizijų bei šeimos politikos
vaidmens suvokimas gali įgauti iš esmės skirtingus pavidalus.
32
Paul R. Amato minėtame tekste kalba apie santuokos institucionalizmą ir santuokos individualizmą, tačiau dėl
lietuvių kalba su žodžiu „santuoka“ siejamų reikšmių, kurios pirmiausia apima teisiškai institucionalizuotus
santykius ir eliminuoja kitas partnerystės santykių formas, šiame tekste vartosime šeiminio institucionalizmo ir
šeiminio individualizmo sąvokas. Šeiminis institucionalizmas tapatina šeimą tik su tais santykiais, kurie
institucionalizuojami sukuriant santuoką. Šeiminis individualizmas šeimos sampratą implikuoja kaip
institucionalizuotus arba neinstitucionalizuotus partnerystės santykius.
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Lietuvoje jau kuris laikas vykstant teisinio ir politinio lygmens diskusijoms dėl šeimos
sampratos aktualu dar kartą – naujų sociodemografinių duomenų šviesoje – pažvelgti į
kohabitacijos raidos stadiją mūsų visuomenėje ir įvertinti ją kitų šalių demografinės
kohabitacijos raidos kontekste. Tokios analizės rezultatai leistų kontekstualizuoti diskusijas
dėl šeimos sampratos ar paramos šeimai politikos strateginės krypties, kritiškai permąstyti
ir galbūt keisti su šeimos samprata susijusių diskusijų pobūdį. Tiesa, reikia pažymėti, jog
minėtam potencialiam poveikiui politikos lygmeniu (policy impact) būtina konsensusu
priimti vieną bazinę teorinę, tačiau tvirtai empiriškai pagrįstą prielaidą, kad bendriausiu
lygmeniu demografiniai šeimos procesai bent jau išsivysčiusiose (globaliosios Šiaurės)
visuomenėse, kurioms priklausome ir mes, yra universalūs. Suprantama, šiuo atveju
kalbama apie pačias bendriausias šeimos raidos trajektorijas minėtame sociokultūriniame
areale, kurių raiška specifiškai modeliuojama laiko ir erdvės dimensijų.
Šiame straipsnyje atsižvelgiant į naujausius – 2009 m. Kartų ir lyčių tyrimo, 2008 m.
Europos vertybių studijos – empirinius rezultatus atnaujinama ir praplečiama jau anksčiau
nagrinėta atskirų indikatorių, apibrėžiančių kohabitacijos raidos stadiją, analizė (apie
gimstamumą ir kohabitaciją žr. Stankūnienė, Baublytė, 2009; Charton, Surkov, Baublytė,
Stankūnienė, 2009, apie kohabitaciją ir šeimos formavimą – žr. Stankūnienė, Maslauskaitė,
Baublyte, Zakharov, Régnier-Loilier, 2009; Maslauskaitė, 2009), taip pat pirmą kartą
atliekama visų kohabitacijos raidą identifikuojančių indikatorių lygmens sintezė. Taigi
atliktas tyrimas suteikia galimybę tęsti jau anksčiau pradėtą akademinį pasakojimą apie
kohabitacijos raidą Lietuvoje.
Straipsnio tikslas – atsižvelgiant į kohabitacijos raidos teorijose išskiriamų indikatorių
visumą bei naujus empirinius šaltinius identifikuoti kohabitacijos raidos Lietuvoje stadiją.
Straipsnį sudaro trys skyriai. Iš pradžių pristatomas teorinis tyrimo modelis, antrame
skyriuje aptariami empiriniai informacijos šaltiniai bei empirinės analizės metodai,
trečiame skyriuje – tyrimo rezultatai. Straipsnis baigiamas išvadomis ir diskusija.

1. Teorinis modelis
Kohabitacijos raidos Šiaurės Amerikoje, Vakarų, Šiaurės ir Pietų Europoje tyrimų rezultatų
gausu, ir jie empiriškai pagrindžia šio fenomeno partikuliarumą atsižvelgiant į jo pradžios,
dinamikos, socialinių, ekonominių ir kultūrinių determinančių bei vaidmens kaitą įvairiose
šalyse ar regionuose ir universalias bendrąsias raidos tendencijas (išsamią apžvalgą
žr. Maslauskaitė, 2009). Yra nemažai bandymų susintetinti empirinių rezultatų įvairovę ir
generuoti teorinį kohabitacijos raidos modelį visuomeniniu lygmeniu (Prinz, 1995;
Rindfuss, Van denHeuvel, 1999; Casper, Bianchi, 2002; Heuvelin, Timberlike, 2004;
Kiernan, 2004, Sobotka, Toulemon, 2008).
Teoriniuose kohabitacijos raidos modeliuose kai kurios juos sudarančios analitinės
dimensijos sutampa, tačiau kiekviena teorinė pastanga susijusi ir su specifinių dimensijų
išskyrimu. Vis dėlto apibendrinant galima išskirti keturias analitines kohabitacijos raidos
dimensijas ir operacionalizuoti kiekvieną iš jų atitinkamais empiriniais indikatoriais (1 pav.).
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1 pav. Analitinių kohabitacijos raidos dimensijų bei jas atitinkančių indikatorių apibendrinimas 33
Kohabitacijų paplitimas

Tranzicijos iš
kohabitacijos

 kohabitacijos kaip pirmos partnerystės paplitimas

 dalis kohabitacijų, kurios baigiasi santuoka
 kohabitacijos perėjimo į santuoką trukmė
 dalis kohabitacijų, kurios išyra

Kohabitacijų
normatyvumas

 kohabitacijos socialinis normatyvumas
 kohabitacijos teisinis normatyvumas

Vaikai kohabitacijoje

 dalis vaikų, kurie gimė kohabitacijoje
 vaikų kohabitacijoje normatyvumas

Pirmoji dimensija nukreipta į kohabitacijos paplitimo visuomenėje „išmatavimą“ ir
leidžia įvertinti, ar kohabitacija yra deviacija, siejama su tam tikromis socialinėmis
grupėmis, ar visuotinė praktika. Antroji dimensija atsižvelgia į kohabitacijos vaidmenį
šeimos formavimo procese. Ji įvertina, ar kohabitacija yra tik įžanga į santuoką, kuria
susisaistoma įsipareigojimais tuoktis, o visuomenėje išlaikoma santuoka grindžiamos
šeimos dominantė, ar kohabitacija vis labiau normalizuojama ir virsta ilgalaike šeiminio
gyvenimo arba romantinių santykių forma, kai ateities ketinimai neapibrėžiami. Trečioji
dimensija atsižvelgia į socialinę normatyvinę kohabitacijos būklę visuomenėje ir įvertina,
kaip kohabitacija suvokiama visuomenėje bei galia disponuojančių socialinių – valstybės
bei teisės – institucijų. Ketvirtoji dimensija fiksuoja kohabitacijos ir prokreacinio elgesio
sąsajas, taip pat įvertina, ar vaikų susilaukimas ir auginimas kohabitacijoje yra socialiai
priimtinas ir paplitęs elgesys.
Vienas iš paskutiniųjų bandymų periodizuoti kohabitacijos raidą priklauso
mokslininkams Sobotka ir Toulemon (2008). Remdamiesi empirinių tyrimų rezultatais jie
Europos šalyse išskyrė tris universalias – difuzijos, pastovumo ir kohabitacijos kaip šeimos
sutvarkymo – kohabitacijos raidos fazes (Sobotka, Toulemon, 2008). Kiekvienos stadijos
empiriniai atitinkamos dimensijos indikatoriai įgauna mažėjančias arba didėjančias
reikšmes. Kokybinis kiekvieno iš šių kiekybinių indikatorių įvertinimas įmanomas tik
įvertinus kontekstą, t. y. atsakyti į klausimą, kuri kiekybinė išraiška priklauso vienai ar kitai
stadijai, įmanoma tik atsižvelgus į atitinkamo indikatoriaus vertę kitų šalių kontekste.
Remdamiesi Sobotka ir Toulemon (2008) trumpai aptarkime kiekvieną iš šių stadijų.
Difuzijos stadijos (1) kohabitacija pradedamų partnerysčių nėra daug, tačiau galimas
staigus akceleracijos procesas. Daug kohabitacijų perauga į santuoką, jos trunka trumpai ir
atlieka įžangos į santuoką vaidmenį. Mažai kohabitacijų išyra, ir tai rodo, kad kohabitacija
33

Parengta autorės pagal Sobotka, Toulemon, 2008.
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kuriama prisiimant santuokos suk rimo sipareigojimus. ios stadijos kohabitacija n ra
sitvirtinusi kaip socialin norma, vertybin s dispozicijos jos at vilgiu n ra palankios.
Valstyb ne traukia kohabitacijos
eimos teis ir netraktuoja jos kaip lygiavert s
santuokai. Kohabitacijoje gimsta nedaug vaik , vaik susilaukimas ir auginimas
kohabitacijoje n ra socialin norma.

Stadija

2 pav. Kohabitacijos raidos stadijos, j empiriniai indikatoriai ir reik

I

Kohabitacijos
paplitimas

Tranzicija i kohabitacijos
santuok

ma as

daug

Tranzicijos
santuok
trukm
trumpa

didelis

ma ai

ilga

iro

ma ai

daug

Kohabitacijos
normatyvumas
VisuoTeis je
men je
nepalaikomas

nepalaikomas

palaikomas

palaikomas

s34

Vaikai kohabitacijoje
Dalis
gimusi

Normatyvumas

ma a

nepalaikomas

II

III

didel

palaikomas

Pastovumo stadijos (2) kohabitacij visuomen je daug, j trukm ilg ja, i irimo
rodikliai auga, ma ja santuoka u sibaigian
kohabitacij , t. y. kohabitacija vis labiau
atsiskiria nuo santuokos. Socialinis normatyvinis kohabitacij klimatas kinta, visuomen je
i partneryst s forma vis ma iau stigmatizuojama, ma ja teisin kohabitacijos segregacija,
ji pasirei kia ir kohabituojan
por kaip valstybin s eimos politikos paramos subjekto
pripa inimu. Skirtumas tarp kohabitacijos ir santuokos kaip tinkamos aplinkos susilaukti
vaik ir juos auginti ma ja.
Kohabitacijos kaip eimos sutvarkymo stadijos (3) kohabitacija santuoka eimos
sutvarkymo b du ima prilygti santuokai.
Taigi, vadovaujantis ia analitine schema ir integruojant skirting empirini tyrim
duomenis, tikslinga pa velgti situacij Lietuvoje ir identifikuoti kohabitacijos raidos
stadij .

2. Duomenys ir metodai
Empiriniai informacijos altiniai, naudojami tyrime, yra Kart ir ly
tyrimo pirmosios
bangos (2006 m.) ir antrosios bangos (2009 m.) duomen baz s. Kart ir ly
tyrimas yra
35
longitiudinis sociodemografinis tyrimas . Pirmosios bangos reprezentatyvios tikimybin s
daugiapakop s imties dydis – 10 t kst., antrosios bangos – 8 t kst. 18–79 met
respondent . Kart ir ly
tyrim Lietuvoje vykd Demografini tyrim institutas,
empirinius lauko darbus atliko UAB „Baltijos tyrimai“. Kart ir ly
tyrimas yra

34
35

Parengta autor s pagal Sobotka, Toulemon 2008.
I sami informacija apie tyrimo metodologij ir metodik - Stank nien , 2009.
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tarptautinės Kartų ir lyčių programos dalis. Tyrimas fiksuoja retrospektyvias kalendorines
respondentų partnerystės ir gimstamumo istorijas, todėl yra unikalus Lietuvoje.
Lyginamoji perspektyva kurta naudojantis tarptautinės Kartų ir lyčių tyrimo pirmosios
bangos baze bei Europos vertybių tyrimo 4 bangos (2008 m.) 47 šalių duomenų analize.
Atliekant šį tyrimą kiekvienoje šalyje taikyta daugiapakopės stratifikuotos imties sudarymo
metodika, apklausta apie 1,5 tūkst. respondentų.
Pristatomi empirinės analizės rezultatai taikyti naudojant neparametrinius statistinius
įvykių istorijos analizės metodus, taip pat parametrinius įvykių istorijos analizės metodus –
konkuruojančių rizikų analizės metodą. Analizei naudoti aprašomosios statistikos metodai.

3. Kohabitacijos raidos etapo nustatymas
3.1. Kohabitacijų paplitimas
Kohabitacija XXI a. Lietuvoje tapo dominuojančiu pirmosios partnerystės tipu.
Apie 70–80 proc. visų pirmųjų partnerysčių prasideda ne nuo santuokos, o nuo
kohabitacijos (3, 4 ir 5 pav.). Šis procesas prasidėjo dar sovietinės Lietuvos visuomenėje,
kai 8-ą dešimtmetį pradėjo augti kohabitacijų dalis tarp visų pirmųjų partnerysčių, tačiau
augimas buvo labai lėtas. Kiek didesnį tempą jis įgavo XX a. devintojo dešimtmečio
pabaigoje (1985–1989 m.), kai kohabitacijų dalis tarp visų pirmųjų partnerysčių sudarė apie
¼. Vėlesniu periodu augimas buvo spartesnis, tačiau akivaizdi jo akceleracija sietina su
2000–2004 m. laikotarpiu. Antai ankstesniais laikotarpiais, pradedant nuo 1990 m.,
kohabitacijų dalis kas penkerius metus paaugdavo 10 procentinių punktų, o 2000–2004 m.
išaugo jau 20 proc. Taigi šiuo periodu kohabitacijos difuzija visuomenėje buvo sparčiausia.
Būtent šiuo periodu kohabitacijos būdu sukurtų pirmųjų partnerysčių dalis perkopė 50 proc.
ribą, t. y. daugiau nei pusė visų pirmųjų partnerysčių buvo kohabitacijos. Paskutiniu
stebimuoju laikotarpiu – 2005–2009 m. – kohabitacijų dalis nuosaikiai augo, o
kohabitacijos būdu kuriama partnerystė tapo dominuojanti. 5 pav. rodo, kad esminių
skirtumų vyrų ir moterų populiacijose pagal pirmosios partnerystės tipą nėra. Atsižvelgiant
į kohabitacijų paplitimo mastą, vargu ar įmanoma tikėtis, jog šis procesas trumpalaikėje ar
ilgalaikėje perspektyvoje įgytų atvirkštinę kryptį ir dominuojantis pirmosios partnerystės
tipas vėl taptų santuoka. Taigi galime fiksuoti įvykusį istorinį šeimos formavimo lūžį.
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3 pav. Pirmosios partnerystės, prasidėjusios santuoka arba kohabitacija,
pagal partnerystės sudarymo metus (proc.)
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Šaltinis: Kartų ir lyčių tyrimas, 2009.

Žvelgiant į kohabitacijų raidą istoriškai ilgesniu retrospektyviu periodu būtina skirti
kiekybinius ir kokybinius kohabitacijos raidos aspektus. Nepaisant to, kad kohabitacijų
difuzijos startas, kaip rodo Kartų ir lyčių tyrimas, dar siekia sovietinės Lietuvos periodą,
tikėtina, jog kokybinės kohabitacijų charakteristikos (t. y. jų sukūrimo motyvai, vaidmuo
formuojant šeimą), turėtų skirtis nuo būdingų šiuolaikinei Lietuvos visuomenei.
4 pav. Pirmosios partnerystės, prasidėjusios santuoka arba kohabitacija,
pagal partnerystės kohortas (proc.)
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Šaltinis: Kartų ir lyčių tyrimas, 2009.
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Kitas svarbus klausimas, į kurį kol kas empiriškai patikimo atsakymo nėra, – ar
kohabitacijų kaip pirmųjų partnerysčių dalis ateityje toliau augs ar, pasiekusi tam tikrą lygį,
stabilizuosis. Kitaip šis klausimas gali būti formuluojamas kaip selektyvumo klausimas: ar
visuomenėje išliks grupė, kuri formuos šeimą tiesioginės santuokos būdu? Kartų ir lyčių
tyrimo abiejų bangų rezultatai nerodo reikšmingai spartaus kohabitacijų dalies augimo
2005–2008 m., tačiau jie vis dėlto dar neleidžia patikimai atsakyti į iškeltą klausimą.
5 pav. Pirmosios partnerystės pagal partnerystės tipą, partnerystės kohortą ir lytį (proc.)
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Šaltinis: Kartų ir lyčių tyrimas, 2009.

Kaip buvo aptarta teorinėje dalyje, kokybinis kohabitacijų raidos indikatorių reikšmių
įvertinimas galimas tik atsižvelgiant į lyginamąjį kontekstą. Kohabitacijų paplitimo
kontinuume, kurio viename poliuje galėtų būti tokios šalys kaip Estija ar Rytų Vokietija, o
kitame – Rumunija, Lietuva užima vidurines pozicijas. 1 lentelėje pateikiama informacija
apie kohabitacijos paplitimą kai kurių Vidurio ir Rytų Europos šalių moterų populiacijoje
(Estijos duomenys apibūdina tik estų tautybės moterų populiaciją 36 ). Antai Estijoje nuo
kohabitacijos prasidedančių pirmųjų partnerysčių dalis yra beveik absoliuti – 94 proc., t. y.
beveik visos pirmosios partnerystės kuriamos nuo kohabitacijos, o Rumunijoje tokios
partnerystės sudaro tik apie 44 proc. (Puur ir kt., 2012). Taigi Estijoje ir Rytų Vokietijoje
kohabitacija jau nebėra selektyvus elgesys, – tai veikiau vienintelis kone visuotinis elgesio
modelis, o kitame kontinuumo poliuje esančioje Rumunijoje kohabitacija vis dar tebėra

36

Estijos tyrėjai cituojamame tyrime nagrinėja tik tą Estijos populiacijos dalį, kurią sudaro ne imigrantai, atvykę į
Estiją po Antrojo pasaulinio karo, ir jų palikuonys.
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selektyvi. Lietuva kartu su tokiomis šalimis kaip Rusija ir Vengrija, taip pat Bulgarija 37
formuoja kitą šalių segmentą.
Tad akivaizdu, kad, vertindami kohabitacijos raidą pagal jos paplitimo dimensiją,
Estijai ir Rytų Vokietijai galime priskirti trečiąją, o Lietuvai – antrąją kohabitacijos raidos
stadiją, kai kohabitacijų paplitimo mastas yra didelis, tačiau nepasiekęs aukščiausio lygio.
1 lentelė. Šeimos formavimo bruožai Lietuvoje ir kitose šalyse, moterų populiacija (2004 m.)
Šalis

Dalis pirmųjų partnerysčių,
Periodas, kuriame rizika pradėti
pradedamų kohabitacija 2000–
partnerystę nuo kohabitacijos tapo
2004 metais
didesnė nei pradėti nuo santuokos
Estija
94
1975–1979 m.
Rytų Vokietija
91
1980–1984 m.
Bulgarija
78
1975–1979 m.
Rusija
67
1995–1999 m.
Vengrija
65
1995–1999 m.
Lietuva
68
2000–2004 m.
Rumunija
44
nepasiekta
Šaltinis: Puur, Rahu, Maslauskaite, Stankuniene, Zakharov, 2012.

Identifikuojant kohabitacijos raidos stadiją pagal kohabitacijų paplitimo dimensiją
svarbu atsižvelgti ir į kohabitacijų paplitimo proceso trukmę. Atlikta parametrinė įvykių
istorijos konkuruojančių rizikų analizė atskleidė, kad Estijoje rizika pradėti partnerystę nuo
kohabitacijos tapo didesnė už riziką pradėti partnerystę nuo santuokos jau prieš 30 metų,
taigi kohabitacijos kaip dominuojančio elgesio plitimo laikotarpis yra gana ilgas (Puur ir
kt., 2012). Lietuvoje tokia būklė pasiekta tik po 25 metų, 2000–2004 m. periodu, t. y.,
palyginti su Estija, procesas dar gana trumpas, tačiau spartaus tempo.
Taigi, vertindami kohabitacijos raidą Lietuvoje pagal kohabitacijų paplitimo dimensiją
ir kohabitacijų raidos rodiklius kitose Vidurio ir Rytų Europos šalyse, galime teigti, kad
kohabitacija Lietuvoje įžengė į antrąją raidos stadiją. Nors kohabitacijų paplitimo lygmuo
yra aukštas ir jos tapo vyraujančiu partnerystės kūrimo modeliu, vis dėlto kohabitacijos dar
nėra absoliučiai dominuojančios. Vadinasi, visuomenėje dar yra selektyvi grupė, kuri
partnerystes pradeda nuo santuokos. Kohabitacijų plitimas Lietuvoje, palyginti su kitomis
šalimis, buvo spartus; laikotarpis, per kurį kohabitacija iš marginalinio tapo vyraujančiu
partnerystės kūrimo modeliu – gana trumpas.
3.2. Tranzicijos
Kohabitacija į santuoką. Antra kohabitacijų raidos empirinė dimensija yra kohabitacijų
tranzicijos, t. y. jų perėjimas į santuoką arba iširimas. Abiem atvejais galima fiksuoti dvi
tranzicijos charakteristikas: perėjimo lygmenį (kiek kohabitacijų išgyvena vieną ar kitą
37

Bulgarija Europos regione labai išsiskiria savitumu. Kohabitacija šios šalies visuomenėje turi gilias kultūrines
tradicijas, nes po sužadėtuvių ar deklaravimo apie vedybinius ketinimus jaunieji pradeda gyventi kartu tėvų
namuose (Kostova, 2008).
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tranziciją) bei perėjimo tempą (kaip greitai laike kohabitacijos virsta santuokomis arba
išyra). Teorinėje dalyje aptarėme, kad kuo ilgiau trunka kohabitacijos perėjimas į santuoką
ir kuo mažesnė dalis jų pereina į santuoką, tuo labiau visuomenėje kohabitacija keičia
santuoką, ji tampa paraleline santuokinio šeimos sutvarkymo būdo partnerystės forma.
Suprantama, jog toks demografinis elgesys turi įtakos ir socialiniam normatyviniam
santuokos bei kohabitacijos priėmimo visuomenėje būdui. Aptarta raidos trajektorija kartu
reiškia ir tai, kad kohabitacija „normalizuojama“, ji netraktuojama kaip nukrypimas nuo
santuokinės šeimos normos.
Atlikta analizė rodo, kad Lietuvoje kohabitacijų tranzicijos į santuoką lygmuo ir
tempas žemėja / mažėja, taigi poros gyvenimas ne santuokoje ilgėja, ir vis mažiau
kohabitacijų baigiasi santuoka. Tai atskleidžia skirtingais kalendoriniais periodais sudarytų
kohabitacijų palyginimas (6 ir 8 pav.). Pirmiausia su kiekvienu paskesniu kalendoriniu
periodu vis mažesnė dalis kohabitacijų perauga į santuokas. Antai apie 90 proc. devintą
dešimtmetį (1980–1984 ir 1985–1989 periodai) sudarytų kohabitacijų po trejų metų
peraugo į santuokas, tačiau jau iš 1990–1994 m. sudarytų kohabitacijų santuoka baigėsi
70 proc., 1995–1999 m. – apie 55 proc., o iš kohabitacijų, sudarytų po 2000 m., vos apie
40 proc. po trejų metų baigėsi santuoka.
6 pav. Kohabitacijų tranzicijos į santuoką pagal sudarymo periodą (kumuliaciniais procentais)
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Šaltinis: Kartų ir lyčių tyrimas, 2009.
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Lėtėja ir kohabitacijų peraugimo į santuokas tempas. Anksčiausiais stebimais periodais
(1980–1989) didžiausia kohabitacijos peraugimo į santuoką tikimybė koncentravosi pirmųjų
šešių partnerystės mėnesių laikotarpiu (7 pav.) ir, nors ir mažėdama, išliko gana aukšta iki 1,5
bendro gyvenimo metų pabaigos. Tai akivaizdu ir 8 pav., kuriame matome, jog per 1,5 metų
būdavo pasiekiamas aukščiausias tranzicijos į santuoką lygmuo, kuris vėlesniais metais jau
nekisdavo. Kitaip tariant, jei partnerystė šiuo laikotarpiu prasidėjo nuo kohabitacijos, tai
didžiausia santuokos tikimybė būdavo pirmaisiais šešiais bendro gyvenimo mėnesiais, o po
pusantrų metų dauguma kohabitacijų jau buvo užsibaigusios santuoka.
7 pav. Kohabitacijų perėjimo į santuoką atitinkamame trukmės intervale tikimybė
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Šaltinis: Kartų ir lyčių tyrimas, 2009.

Kitas kohabitacijų perėjimo į santuoką tempo bruožas būdingas 1990–1994 m.
partnerysčių kohortai. Nors santuokos tikimybė ir didžiausia pirmaisiais šešiais santuokos
mėnesiais, ji mažesnė nei ankstesniu periodu, o vėlesniais laikotarpiais mažėja. Kitaip sakant,
šiuo periodu dar išlaikomas tas pats modelis, t. y. jei pradėta gyventi nesusituokus, per pirmus
šešis mėnesius susituokiama dažniausiai. Taigi akivaizdu, kad vis dar laikomasi ankstesnio
laikotarpio modelio: kohabitacija yra trumpa ir atlieka tik pasiruošimo santuokai vaidmenį.
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8 pav. Kohabitacijų tranzicijos į santuoką pagal partnerystės sudarymo periodą ir lytį
(kumuliaciniais procentais)
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Šaltinis: Kartų ir lyčių tyrimas, 2009.

Tačiau nuo 1995 m. prasideda ir vis reikšmingesnis tampa kohabitacijų ilgėjimo
procesas. Kaip jau aptarta, ne tik mažesnė dalis kohabitacijų virsta santuokomis, bet ir
išnyksta šešių mėnesių „norma“. Tikimybė susituokti pirmaisiais 6, 12, 18 kohabitacijos
mėnesių beveik nesikeičia ir yra beveik vienodai maža. Taigi nuo 1980 m. ik šių dienų
matome, kad spartaus ir ekstensyvaus kohabitacijų peraugimo į santuoką modelis virto lėto
ir itin nuosaikaus peraugimo modeliu. Pirmojo modelio kohabitacijos, prasidėjusios dėl bet
kokių motyvų, greitai ir gausiai virsdavo santuokomis (intensyviausiai per pirmąjį pusmetį,
o iki 1,5 metų pabaigos – visuotinai (iš tų, kurios apskritai perauga į santuokas)), antrojo
modelio atveju tuokiamasi kur kas rečiau (beveik 2 kartus) ir neskubant.
Kohabitacija į iširimą. Kohabitacijų, kurios neperaugo į santuoką, tačiau iširo, analizė
turi ribotumų, nes bendras tokių atvejų skaičius imtyje nėra didelis, todėl detalesnė analizė
pagal kalendorinius periodus negalima. Iš visų kohabitacijų, kurios iki atitinkamo
laikotarpio pabaigos neperaugo į santuoką, trečių metų pabaigoje išyra apie ketvirtis.
Pirmųjų metų pabaigoje išyra apie dešimtadalį į santuoką neperaugusių kohabitacijų,
antrųjų metų pabaigoje – irgi apie dešimtadalį. Iširimo tikimybė kiekvienu stebėjimo
intervalu nekinta, t. y. ji vienoda tiek po pusmečio, tiek po metų ar pusantrų.
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9 pav. Į santuoką neperaugusių ir per trejus metus iširusių kohabitacijų kumuliacinis procentas
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Šaltinis: Kartų ir lyčių tyrimas, 2009.

Neaukštas į santuokas neperaugusių kohabitacijų iširimo lygmuo rodo, jog kohabitacija
vis dėlto saistoma su ilgalaikės partnerystės lūkesčiais. Nepaisant to, kad šių lūkesčių
realizacija, kaip rodo kohabitacijų tranzicijų į santuokas analizė, vis labiau nukeliama į
ateitį, jie tebėra svarbūs apsisprendžiant gyventi kartu.
3.3. Kohabitacijos socialinis normatyvumas
Trečioji kohabitacijos socialinės raidos stadiją nusakanti dimensija susijusi su
normatyvumu. Kaip jau aptarta, tikslinga būtų išskirti du aspektus: kultūrinį ir teisinį.
Kultūra išreiškia bendras visuomenei būdingas idėjas, nuomones, nuostatas, kurios
siejamos su kohabitacija. Tai socialinėje kasdienybėje kuriamų ir perkuriamų su šeimos
formavimu ar šeimos forma susijusių vaizdinių, lūkesčių, nuomonių ir nuostatų sritis, kuri
atsiskleidžia žmonių pasisakymuose, žiniasklaidos ar kituose kultūriniuose tekstuose. Teisė
išreiškia valstybės, kuri disponuoja galia klasifikuoti, hierarchizuoti, apibrėžti, pripažinti
teisės subjektu, laikyseną kohabitacijos atžvilgiu. Valstybės produkuojamos teisinės
normos kontroliuoja kasdienį šeiminį gyvenimą ir įsiterpia į jį per valstybės vykdomą
paramos šeimai ar kitas viešosios politikos sritis. Taigi pažvelkime į kultūrines visuomenės
orientacijas kohabitacijų klausimu, kohabitacijos priimamumą Lietuvoje ir kitose Europos
šalyse bei kohabitacijos vietą teisinėje Lietuvos sistemoje.
Kohabitacijos kaip ilgalaikės partnerystės vertinimas visuomenėje priklauso nuo
amžiaus grupių: kuo jaunesni respondentai, tuo pozityviau vertinama kohabitacija (10 pav.).
Gimimo kohortos požymis yra (nors ir netiksli) kartos socialinės patirties aproksimacija.
Taigi nepaisant to, kad kiekviena gimimo kohorta viduje įvairių socialinių, kultūrinių,
demografinių požymių atžvilgiu yra heterogeniška, apskritai ji jungiama panašios socialinės
patirties, kuri kyla iš tame pačiame socialiniame istoriniame laike įgytų biografinių patirčių

113

KOHABITACIJOS RAIDA LIETUVOJE

ar to paties tipo biografinių sprendimų (tuoktis, susilaukti vaikų ir pan.), priimtų panašioje
socialinio istorinio laiko atkarpoje. Tad suprantama, jog vyresnių gimimo kohortų
gyventojai, kurie savo matrimonialinius sprendimus priėmė ir įgyvendinimo kitomis
socialinėmis kultūrinėmis sąlygomis, turi skirtingą požiūrį į kohabitaciją nei jaunuoliai,
kurių matrimonialinis elgesys reiškėsi kintant kultūrinėms ir socialinėms šeiminio
gyvenimo normoms ir jiems patiems jas keičiant.
Jaunesnė karta gali būti apibūdinta kaip atstovaujanti šeiminei individualistų stovyklai,
nes, pritardami kohabitacijai, jos atstovai kartu neneigia ir santuokos kaip šeimos
sutvarkymo būdo (10 pav.). Taigi kohabitacija ir santuoka jaunesnėms gyventojų grupėms
nėra viena kitą paneigiančios šeiminio gyvenimo formos, greičiau atvirkščiai – jos yra
koegzistuojančios. Kitaip tariant, priešingai nei vyresnė karta, kuriai labiau būdinga „arba
arba“ vertybinė laikysena, jaunesnei kartai apibūdinti tinkamesnė vertybinė laikysena būtų
„ir ir“, sintetinanti ir paritetiškai inkorporuojanti santuoką bei kohabitaciją.
10 pav. Nuostatos dėl santuokos ir kohabitacijos pagal gimimo kohortas (vidurkinės reikšmės)
4,5

4

nesutinku

Santuoka yra pasenęs dalykas
3,5

3

sutinku

2,5

Nėra nieko blogo, jei pora gyvena kartu be ketinimų
kada nors susituokti

2

1,5

1990+

1985–1989

1980–1984

1975–1979

1970–1974

1965–1969

1960–1964

1955–1959

1950–1954

1945–1949

1940–1944

1935–1939

iki 1934

1

Šaltinis: Kartų ir lyčių tyrimas, 2009.

Europos kontekste Lietuvos jaunesnių gimimo kohortų gyventojų (gimusiųjų 1970 m.
ir vėliau) pozityvios nuostatos dėl kohabitacijos yra mažiau paplitusios nei Estijoje,
Latvijoje, Švedijoje, Suomijoje, Danijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje (11 pav.). Pagal požiūrį
į kohabitaciją Lietuvos 1970 m. ir vėliau gimę gyventojai prisijungtų prie Čekijos,
Rumunijos, Italijos, kuriose kohabitacijos kaip šeiminio gyvenimo formos palaikymas

114

LIETUVOS SOCIALINĖ RAIDA. 2012 Nr.1.

svyruoja apie 70 proc. Tiesa, būtina atsižvelgti į tai, jog bendras pozityvaus kohabitacijos
kaip šeimos formos vertinimas tarp po 1970 m. gimusių Europos gyventojų yra gana
aukštas, su kai kuriomis išimtimis siekia nuo 70 iki 97 proc.
11 pav. Nuostatos dėl kohabitacijos Europos šalyse (proc.),
1970 m. ir jaunesnės gimimo kohortos, 2008 m.
100
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sutinku, kad nėra nieko bloga gyventi kartu be
ketinimų kada nors susituokti

90
Latvija
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Lietuva
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60
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sutinku, kad santuoka yra pasenęs dalykas

1 – Airija, 2 – Jungtinė Karalystė, 3 – Graikija, 4 – Slovėnija, 5 – Nyderlandai.

Šaltinis: Europos vertybių studija, 2008.

Šeiminio individualizmo, pagal kurį viena ar kita šeimos forma neatmetama, požiūriu,
Lietuva užima vidurinę poziciją. 11 pav. matome grupę šalių, kurioms būdingas didelis
pritarimas kohabitacijai ir kartu mažas pritarimas, kad santuoka yra atgyvenusi (Danija,
Švedija, Suomija), taip pat kitą kraštutinumą šalių, kuriose pritarimas kohabitacijai aukštas,
tačiau aukštas ir pritarimas nuomonei, jog santuoka yra atgyvenusi. Lietuva (bent jau
nagrinėjama jos gyventojų dalis) šiuo požiūriu atstovauja vidurinei pozicijai: nors rečiau nei
daugelyje kitų šalių pritariama kohabitacijai, tačiau neneigiamas ir santuokos institutas.
Valstybės laikysena dėl kohabitacijos Lietuvoje išreiškia šeiminio institucionalizmo
poziciją. Iki šiol nėra sukurto registruotos partnerystės teisinio reguliavimo mechanizmo,
taigi kohabituojanti pora valstybės požiūriu nėra teisės subjektas. Žvelgiant į valstybės
laikyseną kohabitacijos atžvilgiu nuo 1990 m. bendriausiu lygmeniu galima išskirti keletą
fazių. Pirmoji apimtų laikotarpį nuo 1990 iki 2008 m., kai kohabitacija teisiniu požiūriu
buvo ignoruojama. 2008 m. LR Seimui priėmus nutarimą „Dėl valstybinės šeimos politikos
koncepcijos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 69-2624) pereita prie antrojo etapo –
kohabitacijos represavimo, tai yra teisiniu lygmeniu šeima redukuota iki šeimos, kuriamos
santuokos pagrindu. Trečiasis etapas prasidėjo 2011 m. rugsėjo 28 d. priimtu Konstitucinio
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Teismo nutarimu, išaiškinančiu, kad priimta Šeimos koncepcija prieštarauja Lietuvos
Respublikos konstitucijai (Dėl Lietuvos, 2011 09 28), taigi grąžinančiu iki 2008 m. buvusią
būklę, t. y. į kohabitacijos ignoravimo etapą.
3.4. Vaikai kohabitacijoje
Kohabitacijos raidai įvertinti svarbus ir kohabitacijos bei prokreacinio elgesio santykio
pobūdis. Jei kohabitacija visuomenėje suvokiama kaip įžanga į santuoką, pasiruošimas
santuokiniam gyvenimui, vaikų susilaukimas ir auginimas nesiejami su kohabitacija ir
nukeliami į santuoką. Kai kohabitacija vis labiau „normalizuojama“, vis daugiau vaikų
gimsta būtent šio tipo partnerysčių poroms. Keičiasi ne tik elgesys, tačiau ir visuomenės
nuostatos vaikų susilaukimo kohabitacijoje atžvilgiu.
Lietuvoje vaikų kohabituojančių tėvų poroms gimsta gana nedaug, tačiau vaikų
susilaukimo kohabitacijoje pokyčiai yra iškalbingi (12 pav.). Iki 1990 m. vaikų
kohabitacijose gimdavo labai nedaug, visais ankstesniais Kartų ir lyčių tyrimu (2006)
fiksuojamais periodais jų dalis siekė apie 2 proc. nuo visų vaikų, gimusių atitinkamoje
gimimo kohortoje. Pirmas šuolis įvyko 1990–1994 m. gimusių vaikų kohortoje, kai
kohabitacijoje gimusių vaikų dalis išaugo iki maždaug 6 proc. Visą paskutinį XX a.
dešimtmetį šis rodiklis beveik nekito, tačiau 2000–2005 m. šoktelėjo iki 16 proc. Taigi,
nors pasiekta vaikų, gimstančių kohabitacijoje, dalis nėra didelė, ji augo gana staigiai.
Lietuvoje kohabitacijoje gimstančių vaikų dalis nėra gausi (12 pav.). Norvegijoje ir
Prancūzijoje 2000–2004 m. laikotarpiu kohabitacijoje gimė kiek daugiau nei pusė vaikų,
Austrijoje, Jungtinėje Karalystėje, Nyderlanduose – nuo 30 iki 40 proc., tuo tarpu Vakarų
Vokietijoje, Rusijoje, Lietuvoje, Italijoje kohabitacijoje nagrinėjamu laikotarpiu gimė nuo
10 iki 20 proc. vaikų. Taigi, atsižvelgdami į šį aptartą kontinuumą, galime daryti išvadą,
jog, palyginti su kitomis šalimis ir atsižvelgiant į vaikų susilaukimo kohabitacijoje
indikatorių, Lietuva nors ir neįžengė į antrąją stadiją, vis dėlto labai sparčiai juda jos link.
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12 pav. Pirmų vaikų, gimusių kohabitacijoje, dalis pagal gimimo kohortą 38 ir šalis
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Šaltinis: Perelli-Harris, Sigle-Rushton, Kreyenfeld, Lappegård, Berghammer, Keizer 2010; Charton,
Surkov, Baublyte, Stankuniene, 2009.

Išvados ir diskusija
Šiuo straipsniu siekiama identifikuoti kohabitacijos socialinės raidos stadiją Lietuvoje,
atsižvelgiant į teorijose išskiriamas kohabitacijų vystymosi dimensijas – paplitimą,
tranzicijas, priimamumą ir vaikų susilaukimą. Pasirinktas teorinis modelis teigia, kad,
atsižvelgiant į kiekvieną dimensiją atitinkančio indikatoriaus reikšmes, galima skirti tris –
difuzijos, pastovumo ir kohabitacijos kaip šeimos sutvarkymo – kohabitacijos raidos
stadijas. Didžioji dalis pristatomų empirinių rezultatų yra originali Kartų ir lyčių tyrimo
antrosios bangos duomenų analizė taikant įvykių istorijos statistinės analizės metodus.
Kartų ir lyčių tyrimo rezultatai papildyti Europos vertybių studijos duomenų analizės
rezultatais bei antrine duomenų analize.
38

Lietuvos jauniausia gimimo kohorta (2000–2005).
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Atlikta atskirų kohabitacijos raidos dimensijų analizė leidžia teigti, jog kohabitacija
Lietuvoje įžengė į antrąją, t. y. pastovumo, stadiją, nors vis dar išlaiko ir pirmosios stadijos
bruožų. Kohabitacijos kaip pirmosios partnerystės paplitimo lygmuo Lietuvoje aukštas. Jau
įsitvirtino ir ėmė dominuoti kohabitacijos kaip pirmosios partnerystės modelis, kuris
santuoka pradedamą pirmąją partnerystę paverčia selektyviu reiškiniu. Pagal kohabitacijos
kaip pirmosios partnerystės paplitimo lygmenį Lietuva priklauso šalių grupei, kurioje
kohabitacijos kaip pirmosios partnerystės dalis svyruoja apie 70–78 proc. Lietuvoje,
palyginti su kitomis šalimis, kohabitacijų plitimo proceso tempas buvo didelis, per gana
trumpą laiką pasiektas aukštas lygis.
Kohabitacijos tranzicija į santuoką Lietuvoje ilgėja, nyksta prieš daugiau nei
dešimtmetį buvęs būdingas perėjimo iš kohabitacijos į santuoką „šešių mėnesių“ modelis,
kai didžiausia tikimybė iš kohabitacijos pereiti į santuoką būdavo pirmus šešis partnerystės
mėnesius. Atsižvelgiant į tai galima teigti, kad pagal kohabitacijos tranzicijos
charakteristikas Lietuva įžengė į antrąją kohabitacijos raidos – pastovumo – stadiją.
Pagal kohabitacijos normatyvumą kultūriniu aspektu Lietuva taip pat atitinka antrąją
raidos stadiją, nes vertybinis kohabitacijų priėmimo lygmuo tarp vidutinio ir jaunesnio amžiaus
žmonių yra aukštas, šioms grupėms būdingas šeiminio individualizmo priėmimas. Europos
kontekste kultūrinės vidutinio ir jaunesnio amžiaus Lietuvos gyventojų nuostatos kohabitacijos
ir santuokos atžvilgiu užima tarpines pozicijas. Teisinis kohabitacijos priėmimas Lietuvoje
išlieka pirmosios raidos stadijos, t. y. kohabitacija teisės lygmeniu yra ignoruojama,
kohabituojančios šeimos neįtraukiamos į paramos šeimai ar kitų viešosios politikos subjektų
sąrašą. Pagal vaikų susilaukimo kohabitacijoje kiekybines išraiškas Lietuva patektų į pirmąjį
kohabitacijos raidos etapą. Palyginti su kitomis Europos šalimis, kohabitacijoje gimstančių
vaikų dalis Lietuvoje nėra didelė, nors jų dalies augimas yra gana spartus.
Visi minėti empiriniai indikatoriai leidžia teigti, jog kohabitacijos raida Lietuvoje
įžengė į antrąją – pastovumo – stadiją, nors išlaiko kai kuriuos pirmajai stadijai būdingus
bruožus. Kaip ilgai ši kohabitacijos pastovumo stadija truks, kokį lygmenį pasieks ir, ar
pereis į trečiąją stadiją, – ateities klausimas. Kiekviena visuomenė, atkartodama santykinai
universalias demografinės raidos trajektorijas, vis dėlto jas koreguoja. Kohabitacijos raidos
tempai, lygmuo, atskirų su kohabitacija susietų indikatorių kiekybinės bei kokybinės
išraiškos yra jautrios tiek socialinei vietai, tiek ir socialiniam istoriniam laikui, tačiau vargu
ar būtų galima tikėtis, jog nebus atkartota pati bendriausioji kohabitacijos raidos
trajektorija. Kitaip tariant, žvelgiant į Lietuvos ir kitų šalių šeimos raidą, negalima tikėtis,
jog Lietuvoje kohabitacijos raidos kryptis pasisuks atgal.
Tyrimą finansavo (finansuoja) Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. SIN-01/2010).
Tyrimo rezultatai pristatyti 2011 m. JAV Gyventojų studijų konferencijoje, Vašingtonas,
2011 m. kovo 30–balandžio 2 d.
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TRENDS OF COHABITATION IN LITHUANIA
Aušra MASLAUSKAITĖ
Institute for Demographic Research of LSRC, Goštauto st. 11, LT-01108, Vilnius, Lithuania
E-mail: amaslauskaite@ktl.mii.lt
Summary: The aim of this paper is to identify the developmental stage of
cohabitation as a first union in Lithuanian society within the theoretical framework
of the three-stage model developed by Sobotka and Toulemon (Sobotka, Toulemon
2008). The paper is based on the analysis of the first and second wave of the
longitudinal panel Generations and Gender Survey (2006 and 2008) and European
Value Study data (2008). The study results prove that the state of cohabitation at the
beginning of the 21st century in Lithuania corresponds to the second stage
(permanency), but also portraying some features of the first stage of the
development of cohabitation (diffusion). In terms of the incidence of cohabitation,
transitions out of cohabitation, and public acceptance, the state of cohabitation in
Lithuanian could be attributed to the second developmental stage. The acceptance of
cohabitation by the law and childbearing and childrearing patterns places the
cohabitation in Lithuania within the first developmental stage, however.
Keywords: cohabitation, development of cohabitation, family transformation,
family de-institutionalisation.
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