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Teisingos pajamų galimybės moterims ir vyrams:  

moterų ir vyrų pensijų skirtumų mažinimas  

Galimybių naudotis ekonominiais ištekliais skirtumai senatvėje yra didžiuliai ir moterys pensininkės 

susiduria su didesne skurdo rizika senatvėje lyginant su vyrais, nepaisant skirtingo požiūrio draudimo, 

kuris suteikia moterims ir vyrams teisę gauti senatvės pensiją vienodomis sąlygomis. (Europos 

Komisija, 2013a; Frericks ir Mayer, 2008; Ginn, 2004). Todėl labai svarbu nustatyti moterų ir vyrų 

pensijų skirtumus bei atitinkami spręsti šį klausimą, nes moterys sudaro didžiąją dalį senstančios 

visuomenės dėl ilgesnės jų gyvenimo trukmės. Be to, moterų ir vyrų pensijų skirtumo svarstymas yra 

loginė darbo užmokesčio skirtumų problemų sprendimo seka. Tačiau akademikai ir politikai tik 
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neseniai atkreipė dėmesį į moterų ir vyrų pensijų skirtumus (Adami, Gough ir Theophilopoulou, 2013; 

Europos Komisija, 2013a; Folbre, Shaw ir Stark, 2005).  

Moterų ir vyrų pensijų skirtumai visoje Europos Sąjungoje (ES) yra dideli. 2012 metais moterų ir vyrų 

pensijų skirtumo vidurkis ES sudarė 38 proc.
2
 Nepaisant to, kad pensijų skirtumai atskirose šalyse yra 

įvairūs ir sudaro nuo 5 proc. Estijoje iki 45 proc. Vokietijoje, tendencija, kad vyrai gauna didesnes 

pensijas, pastebėta visose Valstybėse narėse.  

Klausimas dėl moterų ir vyrų pensijų skirtumų tapo ypač svarbus ir akivaizdus dabartinės ekonominės 

krizės metu, kuri išryškino ES Valstybių narių pensijų sistemų tvarumą ir patikimumą bei socialinės 

apsaugos sistemų vaidmenį ir sugebėjimą mažinti skurdą ir socialinę atskirtį ekonominio nuosmukio 

metu. Politikos reakcijos, nukreiptos į pensijų individualizavimą ir privatizavimą, skirtingai įtakoja 

moterų ir vyrų padėtį. Labai dažnai politikoje neatsižvelgiama į lyčių skirtumus ir tai neigiamai 

atsiliepia moterų pensijoms bei atitinkamai jų ekonominiam savarankiškumui senatvėje (Foster, 2014; 

Frericks ir Maier, 2008).  

Pirmą kartą moterų ir vyrų pensijų skirtumai buvo išsamiai išnagrinėti 2013 metais Europos Komisijos 

publikuotame pranešime.
3
 Šis pranešimas demonstruoja pensijų kaip ekonominio savarankiškumo 

determinanto svarbą. Be to, čia taip pat pabrėžiami svarbūs struktūriniai lyčių skirtumai, kurie didina 

moterų ir vyrų pensijų skirtumus, įskaitant dalyvavimą darbo rinkoje, darbo valandų paskirstymą (ypač 

dirbant ne visą darbo dieną) ir atitinkamai atlyginimų skirtumus. Nors Komisijos pateiktame pranešime 

nenustatytas priežastinis ryšys tarp struktūrinės nelygybės ir vyrų bei moterų pensijų skirtumų – dėl 

‚kohortos efekto‘ (angl. „cohort effect“)
4
 ir dėl įvairių struktūrų bei modelių atskirose Valstybėse 

narėse – jame pabrėžiama šiuo metu egzistuojančios lyčių nelygybės mažinimo svarba siekiant 

panaikinti tokią nelygybę ateityje (Europos Komisija, 2013, 82 psl.).  

Moterų ir vyrų pensijų skirtumas gali būti suprantamas kaip per gyvenimą susikaupusių lyčių 

nelygybių suma, įskaitant skirtumus gyvenimo eigoje (motinystės bauda), segreguota darbo rinka ir 

lyčių pagrindu egzistuojančios socialinės normos bei stereotipai apskritai. Todėl labai svarbu ne tik 

pailiustruoti tokį palyginimą, bet ir apsvarstyti, kaip moterų ir vyrų pensijų skirtumai yra susiję su 

plačiau visuomenėje egzistuojančiomis lyčių nelygybės apraiškomis. Šiame pranešime nurodomi 

tikslai siekiant plėtoti kai kuriuos paminėtus aspektus ir pateikiama dabartinės ES politikos apžvalga 

bei esama padėtis visose ES Valstybėse narėse pensijų srityje. Tokiu būdu pateikiamas moterų ir vyrų 

pensijų skirtumų kontekstas atsižvelgiant į svarbiausias lyčių lygybės indekso sritis ir apibūdinama su 

ekonominiu savarankiškumu susijusi dabartinė nelygybės išraiška. Pranešimo baigiamojoje dalyje 

aptariama, kaip pasiekti, kad egzistuojanti lyčių nelygybė padėtų panaikinti moterų ir vyrų pensijų 

skirtumus ateityje.  

                                                           
2
 (2) Remiantis EIGE skaičiavimais pagal Eurostat mikro duomenis, EU-SILC. Žiūr. metodologinę pastabą II 

priede.  
3
 Europos Komisija, (2013a), The gender gaps in pensions in the EU. (Vyrų ir moterų pensijų skirtumai ES). 

Galima rasti šiuo adresu: 
 http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documentary/130530_pensions_en.pdf 
4
 ‘Kohortos efektas’: tai, kas laikoma tinkamu dabartiniams vyresnio amžiaus žmonėms 65+ gali netikti 

dabartiniams keturiasdešimtmečiams, kai jie tokiais taps. (Europos Komisija, 2013, 82 psl.) 
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ES politika ir moterų bei vyrų pensijų skirtumai 

Senatvės pensijos sudaro didelę dalį Valstybių narių išlaidų 

EK apibrėžia pensijų sistemas kaip „sistemas, kurios leidžia žmonėms mėgautis užtarnautu poilsiu 

pasitraukus iš darbinės veiklos“, pabrėždama, kad jos suteikia svarbų pajamų šaltinį didžiajai daliai 

senstančių gyventojų „ir apsaugo nuo skurdo didžiąją dalį senstančių europiečių“ (Europos Komisija, 

2014b).  

Tačiau pensijų sistemų struktūros yra sudėtingos ir skirtingos atskirose Valstybėse narėse dėl skirtingų 

reglamentuojančių sistemų, todėl jų palyginimas yra daug pastangų reikalaujantis darbas. Pensijų 

sistemų santrauka pateikiama III priede.  

Senatvės pensijos sudaro žymią dalį socialinės apsaugos išlaidų visose ES Valstybėse narėse ir siekia 

iki 39 proc. visų socialinės apsaugos išlaidų. Dydžiai pagal 2012 m. duomenis svyruoja nuo 20 proc. 

Airijoje iki 54 proc. Latvijoje (1 diagrama). 

1 diagrama. Senatvės pensijų procentas bendroje visų socialinės apsaugos išlaidų sąmatoje 

(socialinės išmokos, administravimas ir kitos išlaidos) ES-28, 2012+ 

Šaltinis: Eurostat, (spr_exp_sum) 
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Nors senatvės pensijos ir sudaro didelę dalį valstybės išlaidų, tačiau oficialios statistikos institucijos, 

tokios kaip Eurostat, nepateikia pagal lytį suskirstytos informacijos.  

Europos Komisija parengė Baltąją knygą „Adekvačių, saugių ir tvarių pensijų darbotvarkė“ 

(COM(2012) 55 final), kurioje nagrinėjamos įvairios politikos sritys ir siūloma, inter alia, tęsti pensijų 

adekvatumo, saugumo ir tvarumo stebėjimą (Europos Komisija, 2012b).  

Tačiau nelygybės klausimai dažniausiai lieka neišspręsti dėl nepakankamo dėmesio lyčių skirtumams. 

Kalbant apie ES vykstančius demografinius pokyčius – ypač apie gyventojų senėjimą – svarbu skirti 

dėmesį ne vien tik socialinės apsaugos teikimo tvarumui, bet ir jos teisingumui atstovaujant visų 

gyventojų interesus.  

Kitas svarbus politikos procesas vyksta Europos semestro metu, kur atitinkamos Metinės augimo 

apžvalgos atlieka reikšmingą vaidmenį nustatant ekonomikos prioritetus. Pagrindinę vietą šiame 

procese užima pensijų sistemos reforma, kaip dalis veiksmų skirtų mobilizuoti darbo rinkas ir sukurti 

galimybes įsidarbinti. Tai apima veiksmus skirtus užtikrinti pensijų sistemų efektyvumą, adekvatumą 

ir tvarumą, įskaitant pensinio amžiaus derinimą su ilgėjančia gyvenimo trukme, ribojant paankstinto 

išėjimo į pensiją galimybes, remiant ilgesnę darbingo amžiaus trukmę, sulyginant moterų ir vyrų 

pensinį amžių ir remiant papildomą privatų pensijų kaupimą siekiant padidinti pensininkų pajamas. 

Tuo pačiu pabrėžiama ir sveikatos priežiūros sistemos reformos svarba atsižvelgiant į didėjančias su 

amžiumi susijusias išlaidas (Metinės augimo apžvalgos, 2011 – 2015) (Europos Komisija, 2014c).  

Moterų ir vyrų pensijų skirtumai susiję su lyčių lygybės aspektais  

Moterų ir vyrų pensijų skirtumai atsirado dėl susikaupusių įvairių nelygybės formų, su kuriomis 

moterys susiduria savo gyvenimo eigoje (Frericks ir Maier, 2008) įvairiose ekonomikos, socialinėje ar 

kultūros srityse. Toliau gilinantis į moterų ir vyrų pensijų skirtumus, jie analizuojami pagal 2013 

metais EIGE parengto Lyčių lygybės indekso  (EIGE, 2013) šešias temines dimensijas. Lyčių lygybės 

indeksas suteikia tinkamą pagrindą tokiam vertinimui atlikti, nes jame konceptualiai išdėstytos 

pagrindinės ES politikos sritys susijusios su lyčių lygybės aspektais. Tačiau jis yra parengtas remiantis 

bendra gyventojų koncepcija, apimančia visus ar daugumą gyventojų pagal amžiaus grupes, todėl 

netinka analizuojant nagrinėjamą pensijų klausimą. Vis dėlto, svarbu turėti omenyje Lyčių lygybės 

indekso išskirtus nelygybės aspektus galinčius įtakoti teisę į pensiją ir pensijų skyrimą dabartiniams 

gyventojams ateityje.  

Darbas 

Gerovės sistemos nustato konkrečias normas išmokoms ir socialinei paramai pagrįsti. Pensijų išmokų 

sistemos paprastai yra pagrįstos dalyvavimu darbo rinkoje visą gyvenimą dirbant visą darbo laiką ir 

tokiu būdu įamžina vyro šeimos maitintojo normą (Frericks ir Maier, 2008; Frericks, Maier ir de 

Graaf, 2007b). Kalbant konkrečiau, iš pradžių pensijos buvo numatytos turint omenyje darbuotojus 

vyrus, kai tuo tarpu moterys buvo laikomos netiesioginėmis išmokos gavėjomis, o jų prašymai skirti 

pensijas ir finansinę apsaugą senatvėje buvo siejami su jų šeimine padėtimi (Forster, 2010, 568 psl.). 

Nors tiek gyvenimo būdas, tiek ir šeimos kūrimo sandara ženkliai pasikeitė, pensijų sistemos dažnai 

vis dar yra grindžiamos viso gyvenimo darbu dirbant pilną darbo laiką. Tokiu būdu, norint įgyti teisę 

gauti išmokas, yra itin svarbu dalyvauti darbo rinkoje ir turėti galimybę dirbti (Frericks ir Maier, 2008; 
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Johnson, Sambamoorthi ir Crystal, 1999). Tačiau, kaip nurodyta Lyčių lygybės indekse, nelygybė 

darbo srityje yra nuolat egzistuojantis aspektas, 69 atvejais iš 100, pagal 2010 m. duomenis. Mažiau 

moterų dalyvauja darbo rinkoje ir jos dirba mažiau valandų ir metų palyginus su vyrais, o tai riboja jų 

pensijų išmokas (Europos Komisija, 2013a). Be to, nors moterų dalyvavimas darbo rinkoje ir padidėjo, 

moterys yra linkusios dirbti ne visą darbo laiką, dėl ko jų darbo užmokestis yra mažesnis ir sumažėja 

karjeros galimybės (Frericks, Maier ir de Graaf, 2007b; EIGE, 2013; EIGE, 2014). Vyrų užimtumo 

lygis 2012 metais ES-28 sudarė 70 proc. palyginus su 59 proc. moterų tarpe. Tačiau žiūrint į užimtumo 

lygį pagal pilno darbo laiko ekvivalentą (angl. ful-time equivalent - FTE) matyti, kad moterys apskritai 

mažiau dalyvauja darbo rinkoje. 2012 metais vyrų FTE užimtumo lygis siekė 67 proc. (3 procentiniais 

punktais mažiau bendro darbuotojų užimtumo lygio), o moterų – 50 proc. (9 procentiniais punktais 

mažiau), (EIGE, 2014). Tai yra glaudžiai susiję su nepakankamomis vaiko priežiūros paslaugomis 

(Foster, 2014), ir gali būti viena svarbiausių priežasčių dėl moterų ir vyrų pensijų skirtumų.  Vaikų 

priežiūros ir kitokia globos veikla gali faktiškai tapti ribojančiu veiksniu, ypač ten, kur vaikų priežiūros 

paslaugos yra per brangios, nekokybiškos, netinkamos ar iš viso neteikiamos. Tai stipriai įtakoja 

moterų užimtumą, kaip matyti iš 2012 metais pateiktų duomenų apie ES-28 nepilną darbą laiką 

dirbančius asmenis dėl asmeninių priežasčių ar įsipareigojimų šeimai, kur 44 proc. tenka moterims, o 

vyrams tik 11 proc. (EIGE, 2014). Nėra aišku, iki kokio lygio tai galima būtų laikyti priverstiniu 

(nesavanorišku) nepilnu užimtumu. 

Vis dėlto, nepakanka vien tik didesnio moterų dalyvavimo darbo rinkoje siekiant išspręsti moterų ir 

vyrų pensijų skirtumų klausimus. Kadangi nustatytos normos išmokoms apskaičiuoti neįtraukia 

globos/priežiūros laikotarpių ar darbo rinkos nestabilumo didėjant nedarbo lygiui, dabartinės pensijų 

sistemos neigiamai paveiks ne tik moterų pensijų išmokas, bet taip pat ir vyrų dėl nedarbo laikotarpių, 

kurie tampa vis dažnesni visų darbuotojų atžvilgiu (Frericks ir Maier, 2008). Pensijų sistemos iš viso 

atsidūrė pavojuje, nes „didėjantis nedarbas, lėtesnis augimas, didėjantys nacionaliniai įsiskolinimai ir 

finansinių rinkų nepastovumas apsunkina visų sistemų galimybes laikytis pensijų mokėjimo 

pasižadėjimų“, ypač pastarosios krizės metu (Foster, 2014, 566 psl.). Pagal Vokietijos sistemą, 

pavyzdžiui, reikalaujama 45 metų darbo stažo teisei į pilną pensiją įgyti, ir mažiau nei pusė Vokietijos 

vyrų (47 proc.) ir tik 7,5 proc. moterų tokį stažą buvo įgiję 2007 metais (Frericks, Maier ir de Graaf, 

2007b). Be to, kaip rodo Lyčių lygybės indeksas, sektorinė segregacija išlieka. Daugiau moterų dirba 

tuose sektoriuose ir pagal tas profesijas, kur mokamai mažesni atlyginimai, o tai taip pat yra susiję su 

nepakankamu bendru moterų darbo vertinimu, ir manoma, kad abu šie aspektai didina moterų ir vyrų 

pensijų skirtumus (Frericks ir Maier, 2008). 

Pinigai 

Moterų galimybės naudotis finansiniais ir ekonominiais ištekliais 2010 m. duomenimis išlieka 

mažesnės nei vyrų 68,9 atvejais iš 100 pinigų srityje. Apskritai, moterys vidutiniškai uždirba mažiau 

nei vyrai dėl skirtingos jų padėties darbo rinkoje ir tai didina moterų skurdo riziką (EIGE, 2014). 

Didesnė moterų skurdo rizika apskritai yra interpretuojama pranešime apie Moterų ir vyrų pensijų 

skirtumus. Lyginant vidutinį moterų neturinčių vaikų ir vyrų uždarbį su motinų uždarbiu, tyrimo metu 

nustatyta „motinystės bauda“ vidutiniam motinų atlyginimui ir pajamoms, nes motinos uždirba mažiau 

nei jų tos pačios kvalifikacijos bendradarbiai neturintys vaikų (Sigle-Rushton ir Waldfogel, 2007; 

Gangl ir Ziefle, 2009). Vykdant laboratorinius ir audito tyrimus, Cornell, Benard ir Paik (2007) 

nustatė, kad motinystė baudžiama keliomis priemonėmis, tokiomis kaip kompetencija ir pradinis 
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atlyginimas, be to motinos diskriminuojamos ieškant darbo palyginus su vyrais ir moterimis 

neturinčiomis vaikų. Ir priešingai, tėvystė pasirodė teigiamai įtakojanti supratimą apie vyrų 

kompetenciją ir darbo perspektyvas. Atlikdami kiekybinį motinystės baudos vertinimą atlyginimų 

atžvilgiu 22 šalyse, įskaitant ir 14 ES valstybių narių, Budig, Misra ir Böckman (2010) nustatė, kad 

motinystės baudos intensyvumas atlyginimo atžvilgiu žymiai skiriasi pagal atskiras šalis. Be to, jų 

tyrimai rodo, kad kultūrinis požiūris ir socialinė politika motinų užimtumo atžvilgiu ženkliai įtakoja 

motinų atlyginimų skirtumą. Jų tyrimai teigia, kad „kultūrinė parama motinų užimtumui ir nuomonė, 

kad motinų užimtumas nėra žalingas vaiko gerovei, yra stipriai susiję su mažesnėmis motinystės 

baudomis“ (25 psl.). Kultūrinis požiūris, pasirodo, yra itin svarbus, nes neigiamas požiūris į moterų 

darbą gali sumažinti ar netgi panaikinti teigiamą įtaką tėvystės atostogų politikai ir galimybei teikti 

vaiko priežiūros paslaugas mažinant motinų atlyginimų skirtumus (Budig, Misra ir Böckman (2010). 

Be to, moterys turėdamos mažesnius finansinius išteklius neturi galimybės ir investuoti į privačias 

pensijų sistemas pensijų privatizavimo procese (Frericks, Maier ir de Graaf, 2007a), o tai labai svarbu 

nacionalinių pensijų sistemų politikos keitimo kontekste anksčiau ir kaip reakcija į ekonominę krizę. 

Kadangi dauguma sistemų taiko privačias pensijų schemas kaip alternatyvą valstybės mokamoms 

pensijoms, moterims, tikėtina, tai atsiliepia neigiamai. (Foster, 2014; Frericks, Maier ir de Graaf, 

2007b).  Kaip nustatė Foster (2014) „privačios pensijos turi tendenciją dauginti (ar net didinti) rinkos 

pajamų nelygybes“, kai tuo tarpu valstybės teikiamos pensijos leidžia vyriausybėms atsižvelgti į 

neteisingumus, bent jau iki tam tikro lygio (574 psl.). Kompensavimo schemų nebuvimas privačiose 

pensijų sistemose, ilgi įmokų mokėjimo laikotarpiai ir su pajamomis susieta grąža neigiamai įtakoja 

moterų ir mažas pajamas gaunančių darbuotojų padėtį (Ginn, 2004; Frericks ir Maier, 2008), nes 

motinos, labiausiai tikėtina, dirba ne pagal standartinius modelius ir jų pajamų progresija, kaip ir 

mažas pajamas gaunančių darbuotojų, yra žemesnė nei vyrų. Be to, privatūs pensijų planai dažnai būna 

investicijos pagrįstos gaunama grąža, todėl ir yra didesnės rizikos planai visiems dirbantiesiems dėl 

potencialių nuostolių (Foster, 2014: Ginn, 2004).  

Tai svarbus klausimas susijęs su priežiūros/globos įsipareigojimais. Pavyzdžiui, vertindama pokyčius 

britų pensijų sistemose, palaikančias pensijų privatizavimą, Ginn (2003) nustatė, kad moterys, 

gaunančios mažesnes pajamas, kai rūpinosi šeima ir augino vaikus, tikėtina, negalės investuoti į 

privačias pensijų schemas, o tai didina tikimybę joms atsidurti žemiau skurdo ribos. (Ginn, 2003, 23 

psl.).  

Apibendrinant svarbu atsižvelgti į tai, kaip pensijų sistema remiasi užimtumu (dažnai suvokiant tai 

kaip nuolatinį užimtumą ir pilną darbo laiko trukmę), o taip pat ir valstybės biudžeto bei darbdavio 

vaidmenis mokant įmokas globos/priežiūros laikotarpiu, sprendžiant moterų ir vyrų pensijų nelygybės 

klausimus.  

Žinios 

Nors moterys yra linkusios tęsti trečiosios pakopos studijas, jos lieka nepakankami atstovaujamos 

pagal dalykus susijusius su didesnėmis pajamomis. Iš viso, 2010 metais nustatytas santykis ES-27 

siekė 48,9 iš 100 žinių srityje. Nepakankamas profesijų ir mokomųjų dalykų įvertinimas atsižvelgiant į 

moteris ir lyčių segregaciją trečiojo lygio švietimo sistemoje apskritai taip pat prisideda prie moterų ir 

vyrų pensijų skirtumų (Rögnvaldsdóttir ir Pétursdóttir, 2012; Frericks ir Maier, 2008). Nors moterys 



 
 

8 
 

vidutiniškai viršija vyrų skaičių trečiojo lygio švietimo sistemoje kaip studentės (55 proc.) ir 

absolventės (59 proc.), tačiau jų skaičius 2010 metais buvo nepakankamas tam tikrose disciplinose, 

tokiose kaip inžinerija, ir tarp doktorantų (46 proc.) (Europos Komisija, 2013c). Be to, buvo nustatyta, 

kad moterų atliekamas priežiūros/globos darbas gali sutrukdyti joms dalyvauti mokymo programose, 

nes darbdaviai gali nesutikti investuoti į jų mokymą (Frericks ir Maier, 2008), bent jau kai kuriose 

šalyse. Europos darbo sąlygų tyrimas, kurį 2010 metais atliko Europos Gyvenimo ir darbo sąlygų 

gerinimo fondas, pateikia nevienodą modelį pagal atskiras ES-27 šalis. Apskritai, 33 proc. moterų ir 34 

proc. vyrų dirbančių pagal darbo sutartį ar savarankiškai yra dalyvavę mokymuose, kuriuos finansavo 

ar organizavo darbdaviai. Jei skirtumas apskritai yra nedidelis, tačiau jis ženkliai skiriasi atskirose 

šalyse. Moterys yra dažniau dalyvavusios tokiuose mokymuose Latvijoje (36 proc. moterų ir 22 proc. 

vyrų) ar Estijoje (42 proc. moterų ir 31 proc. vyrų), tačiau visai kitokia situacija Ispanijoje (27 proc. 

moterų ir 34 proc. vyrų) ar Portugalijoje (24 proc. moterų ir 32 proc. vyrų).  

 

 

Laikas 

Viena svarbiausių ir reikšmingiausių sričių susijusių su lyčių lygybe apskritai ir Moterų ir vyrų pensijų 

skirtumu konkrečiai, yra laikas. Iš visų šešių teminių sričių laiko rodikliai yra žemiausi – 38,8 iš 100 

balų 2010 metais. Moterys vis dėlto dominuoja prisiimdamos atsakomybę už priežiūrą ir globą bei 

namų ruošą (Gangl ir Ziefle, 2009; EIGE, 2013), o tai stipriai įtakoja jų galimybes įgyti teisę gauti 

pilną pensiją (Frericks, Maier ir de Graaf, 2007b). Pirmiausiai, moterys dėl savo įsipareigojimų atlikti 

neapmokamą darbą ir dėl vaikų priežiūros ir globos paslaugų trūkumo dažnai yra priverstos dirbti ne 

visą darbo laiką, kad suderintų darbą ir savo įsipareigojimus (Frericks, Maier ir de Graaf, 2007b). Dėl 

to jos negali atitikti pensijų sistemos nustatytų normų, kurios nustatomos remiantis vyrams skirtomis 

viso gyvenimo pilno darbo laiko normomis. Tai, kad daugiau moterų dirba nepilną darbo laiką 

papildomai siejasi su tikimybe, kad jos dirba nesaugiomis sąlygomis ir gauna mažiau išmokų. Kad 

galėtų dalyvauti darbo rinkoje moterys yra priklausomos nuo valstybės teikiamų globos ir priežiūros 

paslaugų, ir yra labiau linkusios pasitraukti iš darbo rinkos dėl globos/priežiūros įsipareigojimų. Jas 

neproporcingai veikia socialinių išlaidų mažinimas krizės atveju, nes įtakoja globos/priežiūros 

paslaugų teikimą ir tuo pačiu moterų galimybes įsilieti į darbo rinką (Foster, 2014).  

Iš viso priežiūros/globos darbas nėra pakankamai apskaičiuotas, nepaisant to, kad tokio darbo 

ekonominis indėlis yra didžiulis (Himmelweit, 2007). Jungtinėje Karalystėje, pavyzdžiui, buvo 

apskaičiuotas neapmokamo darbo ekonominis indėlis, kuris 1997 metais sudarė 42 proc. BVP (Ginn, 

2003). Kai kurios Valstybės narės, tokios kaip Prancūzija ir Vokietija, pabandė apskaičiuoti 

priežiūrai/globai skirtą laiką globos kreditų forma, tačiau praktiškai jie turi daug trūkumų. Globos 

kreditai dažnai negali prilygti dalyvavimui darbo rinkoje nei pagal darbo nei pagal laiko sąnaudas, o be 

to gali slopinti norą dalyvauti darbo rinkoje pirmaisiais vaiko priežiūros metais bei dirbti nepilną darbo 

laiką vėlesniais metais (Frericks, Maier ir de Graaf, 2007b), nes kreditų gavimas yra grindžiamas 

pasitraukimu iš apmokamo darbo, o ne darbo laiko sutrumpinimu.  

Kompensavimo schemos yra paprastai susijusios su teise gauti valstybinę pensiją ir netaikomos 

privačiose pensijų schemose ir tai yra vienas iš globos kreditų veiksmingumą ribojančių aspektų, nes 
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dauguma pensijų sistemų remiasi ir valstybinėmis ir privačiomis schemomis (Frericks ir Maier, 2008). 

Be to, jei globos kreditai gali kompensuoti už tam tikrą neapmokamos globos laikotarpį, tai „jie negali 

atstoti darbo užmokesčio baudos susijusios su nedarbo laikotarpiu“, taip kaip ir motinystės atlyginimo 

bauda (Foster ir Walker, 2013, 5 psl.). Kompensacinės sistemos taip pat nepateisina ir neigiamo 

poveikio karjeros pertraukoms žiūrint į būsimą darbo perspektyvą bei didesnę tikimybę, kad moterys 

negalės pereiti iš nepilnos trukmės darbo į viso darbo laiko užimtumą gyvenimo eigoje (EIGE, 2014). 

Taigi, nors globos kreditai ir gali turėti teigiamą poveikį moterų ir vyrų pensijų skirtumams, svarbu 

spręsti lyčių nelygybės klausimus užimtumo srityje ir neapmokamo darbo pasiskirstymą.  

Nors kiti autoriai bandė įrodinėti, kad išmokų patikrinus materialinę padėtį ar minimalios pensijos 

garantijos gali būti žalingos skatinant moteris dirbti ir trukdyti jų emancipacijai (Sundén, 2010), globos 

laikotarpių apskaita ir minimalių pensijų skyrimas kaip apsaugos tinklo yra esminis žingsnis link 

neapmokamo darbo įvertinimo apsaugant visus darbuotojus. Tinkama parama už vaikų priežiūrą gali 

turėti teigiamą poveikį darbuotojų sprendimui auginti sekančią mokesčių mokėtojų ir darbuotojų kartą, 

nes tai labai svarbu siekiant palaikyti susitarimą tarp kartų mažėjant gimstamumui ir traktuojant tai 

kaip kolektyvinę atsakomybę (Frericks, Knijn ir Maier, 2009).  

Darbuotojų gyvenimo eiga tampa vis įvairesnė. Kalbant apie lyčių gyvenimo kursą, lytis siejama su 

socialiai sukonstruotomis idėjomis ir tapatybe. Todėl labai svarbu atsižvelgti į lytį „apribota, bet 

svarbia prasme pagal apmokamo ir neapmokamo darbo vaidmenų pasiskirstymą gyvenimo eigoje“, 

tokiu būdu atsiejant nuo lyties, bet traktuojant kaip „gyvenimo modelių spektrą, o ne dichotomiją“ 

(Ginn, 2003, 84 psl.) Taigi, svarbu pasitraukti nuo pensijų grindimo vien tik su uždarbiu susietomis 

išmokomis.  

Vaiko priežiūros paslaugų stoka ir toliau mažina moterų galimybes grįžti į darbą. Su senatvės skurdo 

rizika moterys susiduria, kai išėjimas iš darbo auginti vaikų buvo susietas su mažėjančiais 

gimstamumo rodikliais ir su mažėjančiu senatvėje priklausomybės santykiu, kuris savo ruožtu ir toliau 

kelia grėsmę pakankamoms ES piliečių pensijoms (Ginn, 2003; Fornero ir Monticone, 2010). Be to, 

priežiūros/globos įsipareigojimai yra viena iš pagrindinių priežasčių, dėl kurių moterys dirba nepilną 

darbo laiką ir jų galimybės grįžti dirbti pilną darbo laiką yra ribotos (EIGE, 2014). Tai gali turėti rimtų 

neigiamų pasekmių jų senatvės pensijoms, nes kai kurios nepilnos darbo trukmės pozicijos tokiose 

šalyse kaip JK nepatenka į pensijų schemas (Ginn, 2003). 

ES lygmeniu, Barselonos tikslai numato didinti vaiko priežiūros paslaugų teikimą ir skatinti užimtumą 

pagal programos Europa 2020 numatytą tikslą – pasiekti 75 proc. užimtumo. Jį sudaro du uždaviniai: 

vaiko priežiūros paslaugos turi būti suteikiamos 33 procentams vaikų iki trejų metų, ir 90 proc. vaikų 

nuo 3 metų iki privalomo mokyklinio amžiaus (Europos Komisija, 2013b). Iki 2012 metų ES-28 

apskritai neįgyvendino šių tikslų, nes tik 28 proc. vaikų iki 3 metų ir 83 proc. vaikų nuo 3 metų iki 

mokyklinio amžiaus gavo vaiko priežiūros paslaugas (žiūr. duomenis I priede suskirstytus pagal 

Valstybes Nares). Žinoma, vaiko priežiūros paslaugų teikimo padidėjimas daro teigiamą įtaką moterų 

galimybėms dirbti ir tokiu būdu padidinti savo pensijas, tačiau taikomos politikos nuostatų 

efektyvumas stipriai priklauso nuo kultūrinio konteksto, kuriame jos taikomos (Budig, Misra ir 

Böckman, 2010).  

Valdžia  
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Lyčių lygybė valdymo srityje, kaip ir laiko aspektas, pagal Lyčių lygybės indeksą 2010 metais buvo 

vertinama gana žemais 38 balais iš 100. Šioje srityje buvo vertinamas moterų dalyvavimas priimant 

politinius ir ekonominius sprendimus. Nepakankamas moterų dalyvavimas aukštuose gerai 

apmokamuose postuose reiškia, kad jų galimybės dalyvauti privačiose pensijų schemose yra 

vidutiniškai mažesnės nei vyrų (Foster, 2014). Be to, pagal Dahlerup (1988) sukurtą kritinės masės 

teoriją, nepakankamas moterų dalyvavimas priimant politinius sprendimus gali neigiamai įtakoti 

pensijų reformas, nes moterų perspektyvos ir jų patirtis nebus tinkamai atstovaujamos. Tačiau moterys 

nesudaro homogeninės grupės ir jų skaitmeninis atstovavimas nebūtinai yra lydimas pokyčių. Kritinės 

masės teorija buvo kritikuojama dėl jos deterministinės kalbos, o kiekybinių studijų rezultatai, tiriant ar 

didesnis moterų dalyvavimas padeda atstovauti moterų interesus, yra neaiškūs (Childs, 2001; Paxton, 

Kunovich ir Hughes, 2007; Childs ir Krook, 2006). Skaitlingesnis atstovavimas negarantuoja lyčių 

atžvilgiu palankesnės pensijų politikos, o konkrečių moterų išgyvenimai ir patirtis galėtų teigiamai 

įtakoti politikos formavimo procesus ir padėti vyriausybėms geriau atstovauti jų interesus.   

 

 

Sveikata 

Skirtingai nei kitos sritys, sveikatos priežiūros sritis vertinama gana teigiamai, skiriant 90,1 balų iš 

100, nurodant, kad lyčių nelygybė pagal visų suaugusių gyventojų sveikatos priežiūros aspektus yra 

nežymi. Tačiau kalbant konkrečiai apie senatvę ir pensinį amžių, reikia atsižvelgti į ilgesnę moterų 

gyvenimo trukmę ir trumpesnį sveikų gyvenimo metų laikotarpį. Vidutiniškai ir pagal amžiaus grupes 

moterys, skirtingai nei vyrai,  suvokia, kad jų sveikata prastėja. Ypač senatvėje, kai santykinai 

trumpėja sveiko gyvenimo laikotarpis, moterims gali prireikti daugiau sveikatos priežiūros paslaugų, 

kurias atskirais atvejais gaunant mažas pensijas gali būti sunku pasirinkti. O tai yra svarbu, 

atsižvelgiant į skirtumas tarp moterų ir vyrų pagal sveiko gyvenimo trukmę. Moterų gyvenimo trukmė 

2012 metais ES-28 buvo 83 metai, o vyrų – iki 78 metų. Tačiau tikėtina moterų ir vyrų sveikų 

gyvenimo metų trukmė, t.y. gyvenimas be nedidelių ar rimtų sveikatos problemų, yra 62 metai. Tai 

reiškia, kad moterys būna sveikos 75 proc. savo gyvenimo trukmės, o vyrai – 79 proc.  

Iki šiol moterys dėl savo ilgaamžiškumo gauna mažesnes pensijas už vienodas įmokas su vyrais. Nors 

valstybinė pensijų politika visada rėmėsi perskirstymo sistemomis, pagal kurias moterų teisės gauti 

pensiją neribojamos dėl jų ilgaamžiškumo, tačiau privačios pensijų schemos mažina išmokas. Europos 

Teisingumo Teismas 2011 metais priėmė sprendimą dėl nediskriminavimo principo taikymo 

privačiose draudimo bendrovėse ir tuo pačiu privačiose pensijų schemose (Europos Komisija, 2013a). 

Ir galiausiai, pačios aktyviausios gyventojų senėjimo politikos nepakankamai atsižvelgia į lyčių 

skirtumus ir neišskiria moterų, nepaisant to, kad jos sudaro didžiąją dalį pensinio amžiaus gyventojų 

(Foster ir Walker, 2013).  

Smurtas prieš moteris  

Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad egzistuoja ryšys tarp Moterų ir vyrų pensijų skirtumo ir lyčių 

pagrindu pasireiškiančio smurto prieš moteris. Ekonominis savarankiškumas gali būti apibrėžiamas 

kaip „individo gebėjimas gyventi savarankiškai ir pačiam priimti sprendimus“ (Europos Komisija, 
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2013a, 21 psl.). Ribotos galimybės gauti pensijų išmokas gali kelti riziką moterims atsidurti skurde ir 

ekonomiškai priklausyti nuo sutuoktinio, nes smurtą patiriančios moters galimybės nutraukti 

smurtinius santykius yra ribotos (Dalal, 2011; Buzawa ir Buzawa, 2013). Nors pensinio amžiaus 

sulaukusios moterys apskritai turi mažiau galimybių naudotis finansiniais ištekliais, išsiskyrusios 

moterys susiduria su didžiausia skurdo rizika lyginant su ištekėjusiomis moterimis, našlėmis ar 

vienišomis moterimis (Ginn, 2010). Vyresnės moterys dėl moterų ir vyrų pensijų skirtumo patiria 

didesnę smurto lyčių pagrindu riziką: jos yra labiau pažeidžiamos dėl skurdo ir tai riboja jų galimybes 

nutraukti smurtinius santykius, jei to ir norėtų. Pavyzdžiui, tyrimo, kurį Austrijoje atliko organizacija 

Moterys prieš smurtą Europoje (angl. Women Against Violens Europe) pagal PROGRESS programą 

„Gender Works“, metu nustatyta, kad daugumai vyresnių moterų, kurios dažniausiai yra visiškai 

ekonomiškai priklausomos nuo savo partnerių, „būtų tiesiog neįmanoma pradėti savarankišką 

gyvenimą be smurto“ (WAVE, 2009, 21 psl.). Kadangi dauguma vyresnio amžiaus moterų gauna tik 

nedideles pensijas, priklauso nuo socialinių išmokų ar įgyja teises gauti išmokas per smurtaujančius 

sutuoktinius, palikti tokius partnerius joms reikštų tiesioginį žingsnį į skurdą (WAVE, 2009).  

 

 

Požiūris ir normos lyčių atžvilgiu bei stereotipai 

Tradicinis supratimas apie moters padėtį visuomenėje ir socialinės normos lyčių atžvilgiu yra 

apibūdintas pranešime apie Moterų ir vyrų pensijų skirtumus. Moters kaip motinos ir globėjos 

suvokimas ir atitinkamai nevertinamas priežiūros/globos darbas yra tarp tokių normų pavyzdžių ir turi 

rimtų pasekmių moterims apskritai ir pensinio amžiaus moterims. Vienas pavyzdžių - motinystės 

bauda. Motinų gebėjimai nėra tinkamai vertinami, taip pat kaip ir jų atsidavimas savo darbui (Correll ir 

kt., 2007), o motinystės tarpsniai, kaip nustatyta, yra didesni tose šalyse, kuriose kultūrinis požiūris yra 

nepalankus dirbančioms motinoms ir vyrauja įsitikinimas, kad dirbančios motinos daro neigiamą įtaką 

vaikams (Budig, 2010). Be to, kultūrinis požiūris ir stereotipai gali būti įtvirtintas ar atsispindėti 

mokesčių sistemoje, pavyzdžiui. Vokietijos situacija traktuojama kaip itin griežtai orientuota pagal 

lytį, o moterys yra paprastai siejamos su šeima, motinyste ir vaikų auklėjimu, nes tai atsispindi ir 

mokesčių sistemoje, kuri remia vyro-maitintojo modelį (Geissel, 2013) ir numato mokesčių lengvatas 

šeimos maitintojo atlyginimui, skatindama tokiu būdu moteris dirbti nepilną darbo laiką. Tai atspindi ir 

Vokietijos moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumai siekiantys iki 23 proc. ir atitinkamai pensijų 

skirtumai siekiantys iki 45 proc. 2012 metais (Europos Komisija, 2014d; Geissel, 2013). Kitos 

mokesčių sistemos, kaip pavyzdžiui, Prancūzų modelis, taiko mokesčių lengvatas motinoms 

trumpalaikiam darbo pertraukimui dėl vaikų priežiūros (Frericks, Maier ir Graaf, 2007), tokiu būdu 

įtvirtinant supratimą apie motinas kaip globėjas. Todėl labai svarbu įvertinti ir spręsti lyčių stereotipų 

poveikį, pavyzdžiui, dėl moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumų ar motinystės baudos.  

Susikertantys nelygybės aspektai  

Susikertantys veiksniai, tokie kaip migracija ar amžius gali padidinti moterų ir vyrų pensijų skirtumus. 

Apskritai, lyčių nelygybės rodikliai yra žemesni vyresnio amžiaus darbuotojų grupėje (EIGE, 2013), o 

vyresnio amžiaus darbuotojai migrantai susiduria su padidinta skurdo rizika (AGE+ projektas, 2005). 

Senstančių gyventojų migrantų padėtį būtina nagrinėti, nes darbuotojų migracija ženkliai prisideda prie 
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gyventojų skaičiaus augimo ES ir padeda spręsti pensijų sistemų pasekmes susijusias su 

demografiniais pokyčiais (AGE+ projektas, 2005). Vyresnio amžiaus migrantės moterys susiduria su 

ypač reikšmingais nelygybės aspektais dėl teisės gauti pensijas. Jeigu pensijų schemos, pavyzdžiui, yra 

grindžiamos gyvenimo šalyje laikotarpiais, migrantės moterys gali neturėti reikalaujamo gyvenimo 

šalyje metų skaičiaus (Frericks, Maier ir Graaf, 2007). Lygiai taip pat jos gali susidurti ir su teisiniais 

sunkumais įsiliejant į darbo rinką, nes dažnai jos migruoja kaip išlaikytinės. Migrantės moterys dažnai 

įdarbinamos mažai apmokamuose sektoriuose ir neoficialioje ekonominėje veikloje (AGE+ projektas, 

2005). Pranešime „Moterų ir vyrų pensijų skirtumai“ moterų migrančių padėtis nenagrinėjama, nes 

trūksta duomenų ir dažniausiai jų problemos lieka nematomos (AGE+ projektas, 2005). Jungtinėje 

Karalystėje atliktas tyrimas teigia, kad priklausymas etninei grupei, kaip ir socialinei klasei, neigiamai 

įtakoja galimybes gauti pensiją, ir daro išvadą, kad darbuotojai iš žemesnės darbininkų klasės yra 

labiau priklausomi nuo pakankamo dydžio valstybinės pensijos (Ginn, 2003). Galima teigti, kad tą patį 

galima būtų pasakyti ir apie socialiai pažeidžiamų asmenų grupes, tokias kaip neįgalūs gyventojai, 

ypač kai pensijų išmokos yra grindžiamos viso gyvenimo darbo laikotarpiais.  

Apibendrinant galima pasakyti, kad moterų ir vyrų pensijų skirtumas yra susijęs su uždarbiu ir pensijų  

įmokomis pagal įvairius moterų ir vyrų dalyvavimo darbo rinkoje modelius, ir dažnai siejamus su 

priežiūros/globos aspektais bei lyčių vaidmenų lūkesčiais. Vaiko priežiūros ir kitokių globos paslaugų 

teikimo trūkumas, negalėjimas jų įpirkti arba netinkama jų kokybė ženkliai prisideda prie moterų ir 

vyrų pensijų skirtumo. Kai kuriose Valstybėse narėse taikomos pensijų sistemų struktūros gali šiuos 

skirtumus ir padidinti. Moterų išsilavinimo lygį atspindi padidėjęs moterų dalyvavimas darbo rinkoje ir 

užimant sprendimus priimančias pozicijas. Kartu su naujais lyčių vaidmenų aspektais ir moterų 

gebėjimu užimti tokias pozicijas, kurios leidžia joms įtakoti sistemas, atsiranda galimybių spręsti 

moterų ir vyrų pensijų skirtumo klausimus. Tai ne tik teisingumo, bet taip pat ir orumo klausimas, nes 

jos gyvena ilgiau dažnai būdamos prastesnės sveikatos ir dažniau susiduria su smurto rizika.  

Dabartinė padėtis: lytis ir pensijos 

Šiame skyriuje nagrinėjama dabartinė padėtis ES pensijų srityje, analizuojant palyginamus ir 

suderintus duomenis ES lygmenyje ir pagal Valstybes nares
5
. Šiame skyriuje pateikiama bendra 

moterų ir vyrų pensijų skirtumų apžvalga ir pagal amžiaus grupes, nurodant, kas gauna pensijas ir 

pagrindines priežastis dėl išėjimo (arba ne) į pensiją asmenims gaunantiems pensiją, ir galiausiai kokią 

pajamų dalį jos sudaro atsižvelgiant į valstybės išlaidas, o taip pat ir individualiai. Kur galima, 

duomenys yra suskirstyti pagal lytį ir analizuojami iš lyčių perspektyvos.  

Moterys gauna mažesnes pensijas visose Valstybėse narėse 

ES lygmenyje per 2010 ir 2012 metų laikotarpį moterų ir vyrų pensijų skirtumo atžvilgiu nedaug kas 

pasikeitė – pastebėtas nedidelis sumažėjimas nuo 39 proc. iki 38 proc. ES-27 (žiūr. II priedo 

                                                           
5
 Pensijų matavimo struktūra ES statistikos sistemoje (Eurostat) pateikia plačią apžvalgą apie pagrindines 

kategorijas ir įvairias išmokas. Piniginės išmokos patenka į „pensijų“ kategoriją, kuri apima pinigines išmokas 
matuojamas pagal septynias atskiras kategorijas; neįgalumo pensija, paankstinto išėjimo į pensiją išmoka dėl 
sumažėjusio darbingumo, senatvės pensija, numatoma senatvės pensija, dalinė pensija, pensija netekus 
maitintojo, ir paankstinto išėjimo į pensiją išmoka dėl atitinkamų darbo rinkos priežasčių.   
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metodologines pastabas dėl skaičiavimų). Tokį pokytį paskatino šiek tiek padidėjęs moterų pensijų 

lygis (iki 6 proc.) palyginus su vyrų (iki 5 proc.) (2 diagrama).  

2 diagrama: Moterų ir vyrų pensijų skirtumas ES-28, 2010 ir 2012 metais 

  

Šaltinis: 2012 – EIGE skaičiavimų duomenys remiantis EU-SILK micro data; 

  2010 – Europos Komisija (2013a)CY ir IE 2009 m. duomenys 

Pastaba: Duomenų apie HR ir ES-28 už 2010 metus nėra.  

 

 

 

Gaunančių pensijas 65 metų ir vyresnių  moterų ir vyrų pensijų skirtumas per 2009, 2010-

2012 metų laikotarpį sumažėjo beveik pusėje Valstybių narių, o Graikijoje ir Danijoje – 11 

procentinių punktų. Danijoje šis skirtumas sumažėjo dėl reikšmingo pensijų moterims 

padidinimo (iki 17 proc.), kai tuo tarpu vyrams pensijos padidėjo tik 3 proc. Graikijoje 

pensijų išmokos moterims padidėjo 7 proc., o vyrams tuo pačiu metu pensijų išmokos 

sumažėjo 8 proc.  

 

Moterų ir vyrų pensijų skirtumas padidėjo Austrijoje (5 p.p.) ir Latvijoje (8 p.p.). Abiem 

atvejais tai galima paaiškinti žymiu pensijų išmokų vyrams padidėjimu (iki 8 proc. Austrijoje 

ir 13 proc. Latvijoje), kai tuo tarpu pensijų išmokos moterims liko beveik tokios pat (nepakito 

Austrijoje ir padidėjo 3 proc. Latvijoje). 1 lentelėje pateikiami moterų ir vyrų pensijų 

skirtumai ir mėnesinės pensijų išmokos 2012 ir 2010 metais ES Valstybėse narėse.  
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1 lentelė: moterų ir vyrų pensijų skirtumas ir vidutinė mėnesinė pensija (EUR) ES 

Valstybėse narėse pagal lytį ir metus 

  

  

2012 2010 

Moterų ir 

vyrų 

pensijų 

skirtumas 

Mėnesinė 

moterų 

pensija  

Mėnesinė 

vyrų 

pensija 

Moterų ir 

vyrų 

pensijų 

skirtumas 

Mėnesinė 

moterų 

pensija  

Mėnesinė 

vyrų 

pensija 

Belgija 31% 1209 1754 29% 1147 1622 

Bulgarija 35% 112 171 33% 113 169 

Čekijos 

Respublika 
14% 432 502 13% 375 430 

Danija 8% 1962 2126 19% 1681 2070 

Vokietija 45% 1035 1871 44% 1016 1804 

Estija 5% 316 332 4% 308 322 

Airija 37% 1171 1859 35% 1216 1869 

Graikija 25% 712 953 36% 667 1037 

Ispanija 34% 831 1255 34% 774 1168 

Prancūzija 36% 1263 1970 39% 1205 1960 

Kroatija 25% 305 405 : : : 

Italija 33% 1126 1669 31% 1082 1565 

Kipras 37% 897 1425 39% 692 1134 

Latvija 17% 254 305 9% 246 271 

Lietuva 12% 240 271 15% 257 304 

Liuksemburgas 45% 2207 4017 47% 2004 3751 

Vengrija 15% 314 371 15% 289 340 

Malta 18% 627 761 21% 597 757 

Nyderlandai 42% 1356 2329 40% 1323 2220 

Austrija 39% 1530 2498 34% 1535 2319 

Lenkija 25% 358 474 23% 311 403 

Portugalija 31% 606 880 33% 512 766 

Rumunija 31% 148 214 32% 135 197 

Slovėnija 24% 673 890 29% 624 874 

Slovakija 8% 390 422 8% 353 383 

Suomija 27% 1356 1849 25% 1305 1738 

Švedija 30% 1509 2146 33% 1270 1881 

Jungtinė 

Karalystė 
40% 1004 1662 43% 858 1501 

ES-28 38% 933 1513 : : : 

ES-27 38% 939 1522 39% 886 1447 

Šaltinis: 2012 – EIGE skaičiavimai grindžiami EU-SILC micro data; 2010 – Europos 

Komisija (2013a), CY ir IE duomenys už 2009. Pastaba: “:” reiškia, kad duomenų nėra 

 

Siekiant suprasti, kaip moterų ir vyrų pensijų skirtumas taikomas įvairioms grupėms, jis buvo 

apskaičiuotas pagal atskiras amžiaus grupes. Tokie skaičiavimai rodo progresą arba 

priešingai, pagal skirtingas pensininkų kohortas, kai kalbama apie moterų ir vyrų pensijų 

skirtumus. 

 



 
 

15 
 

ES lygmenyje moterų ir vyrų pensijų skirtumas yra panašus visose amžiaus grupėse – apie 38 

proc. Tačiau kai kuriose Valstybėse narėse situacija yra labai skirtinga, su pastebimais 

progreso ženklais (mažesnis moterų ir vyrų pensijų skirtumas nustatytas jaunesnio amžiaus 

kohortoje), o kai kur matomas pablogėjimas (3 diagrama). Situacija ženkliai blogėja 65 – 69 

metų amžiaus grupėje palyginus su vyresnio amžiaus grupe nuo  75 + metų Nyderlanduose 

(skirtumas 52 proc. palyginus su 28 proc.) ir Kipre (43 proc. palyginus su 22 proc.). 

Pagerėjimas nustatytas jaunesnėje amžiaus grupėje, įskaitant Slovėniją, kur moterų ir vyrų 

pensijų skirtumas lygus 16 proc. 65 – 69 metų amžiaus grupėje ir 31 proc. 75+ metų amžiaus 

grupėje.  

 

3 diagrama: Pensijų skirtumas pagal amžiaus grupes nuo 65 iki 69 metų ir nuo 75+  

 
Šaltinis: EIGE skaičiavimai grindžiami EU-SILC micro data, 2012 

 

Moterų ir vyrų pensijų skirtumo pokyčiai gali būti susiję su įvairiomis priežastimis, o moterų 

ir vyrų pajamos gali didėti, likti tokios pat ar mažėti pagal amžiaus kategorijas. Į tai svarbu 

atsižvelgti, nes pažanga gali būti matuojama kaip atotrūkio tarp moterų ir vyrų  mažėjimas 

dėl padidėjusių pajamų iš gaunamų pensijų tiek moterims, tiek ir vyrams.  

2 lentelėje pateikiama informacija apie Valstybes nares, kuriose buvo pasiekta pažanga ar 

nustatytas pablogėjimas pagal padidėjusį ar sumažėjusį pajamų lygį dėl gaunamų pensijų 

pagal moterų ir vyrų amžiaus grupes.  
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2 lentelė: Moterų ir vyrų pensijų skirtumas ir pajamos iš pensijų Valstybėse narėse, 

2012 

 Moterų pajamos iš 

pensijos  

Vyrų pajamos iš pensijos  

Mažesnis 

pensijų 

skirtumas  

jaunesnėje 

kohortoje   

EL Padidėjo jaunesnėje 

kohortoje  

Padidėjo jaunesnėje 

kohortoje  

FR, HR Padidėjo jaunesnėje 

kohortoje  

Maždaug toks pat  

SI Padidėjo jaunesnėje 

kohortoje  

Sumažėjo jaunesnėje 

kohortoje  

DE, EE, LT Sumažėjo jaunesnėje 

kohortoje  

Sumažėjo jaunesnėje 

kohortoje  

Nedidelis ar 

jokio pensijų 

skirtumo  

BG, CZ, DK, 

HU, RO, FI, SE, 

UK 

  

Didesnis 

pensijų 

skirtumas  

jaunesnėje 

kohortoje   

IE, CY, ES, LV,  

PT 

Padidėjo jaunesnėje 

kohortoje  

Padidėjo jaunesnėje 

kohortoje  

LU, NL Sumažėjo jaunesnėje 

kohortoje 

Padidėjo jaunesnėje 

kohortoje  

BE, IT, AT, SK Maždaug toks pat Padidėjo jaunesnėje 

kohortoje  

PL  Sumažėjo jaunesnėje 

kohortoje  

Maždaug toks pat 

MT Sumažėjo jaunesnėje 

kohortoje  

Sumažėjo jaunesnėje 

kohortoje 

Šaltinis: EIGE skaičiavimai grindžiami EU-SILC micro data, 2012 
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Pensijų gavėjai: moterų ir vyrų gaunančių senatvės pensijas santykis yra 

labai skirtingas atskirose ES Valstybėse narėse 

2012 metais nuo 11 proc. (CY) iki 25 proc. (BG) Europos Sąjungos gyventojų gavo senatvės 

pensijas (įskaitant paankstinto išėjimo į pensiją išmokas dėl sumažėjusio darbingumo; 

paskirtas senatvės pensijas; ir numatytas senatvės pensijas). Tai rodo, kad Valstybių narių 

visuomeninis kontekstas yra labai skirtingas. Kipre, Airijoje, Maltoje ar Ispanijoje, 

pavyzdžiui, 10 proc. ar dar mažiau moterų gavo senatvės pensijas. Didesnė dalis moterų gavo 

senatvės pensijas Čekijos Respublikoje, Bulgarijoje ir Estijoje (visose po 28 proc.), o taip pat 

Latvijoje (29 proc.) ir Lietuvoje (30 proc.). Skirtumai vyrų atžvilgiu Valstybėse narėse yra ne 

tokie ryškūs ir svyruoja nuo 14 proc. gaunančių senatvės pensijas Slovakijoje iki 24 proc. 

Prancūzijoje, Italijoje ir Slovėnijoje bei šokteli iki 28 proc. Liuksemburge. Šie skirtumai yra 

reikšmingi dėl pensijų įtakos skurdui riboti (4 diagrama). 

4 diagrama: Senatvės pensijų gavėjų procentas gyventojų tarpe pagal lytį, ES-28, 2012 

 
Šaltinis: Eurostat (spr_pns_ben) 

Šie duomenys atspindi gyventojų struktūrą pagal pensijų išmokas visiems asmenims. Šie 

duomenys didele dalimi atspindi ir demografinę, kultūrinę, visuomeninę, ir istorinę 

kiekvienos šalies situaciją šalia skirtingų jose taikomų reglamentuojančių struktūrų.  

Todėl taip pat labai svarbu atsižvelgti ir į tuos skaičius, kurie nurodo konkrečius asmenis 

esančius ar artėjančius prie išėjimo į pensiją ribos. Iš asmenų nuo 50 iki 69 metų amžiaus, 

kurie tyrimo (LFS) metu dar dirbo ar kažkiek dirbo sulaukę 50 metų, vidutiniškai 42 proc. 

2012 metais  gavo pensijas (44 proc. moterų ir 41 proc. vyrų).  

Atskirose Valstybėse narėse yra labai skirtingas pensijas gaunančių 50 – 69 metų amžiaus 

gyventojų skaičius, kuris svyruoja nuo 27 proc. Belgijoje iki 53 proc. Slovakijoje. Moterų 

tarpe šis santykis svyruoja nuo 24 proc. Airijoje iki 61 proc. Čekijos respublikoje (5 

diagrama).  
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5 diagrama: 50 – 69 metų amžiaus gyventojų gaunančių pensijas procentas pagal lytį, 

ES-28, 2011 

 
Šaltinis:Eurostat (lfso_12pension) 

Daugumoje Valstybių narių (BG, CZ, DK, DE, EE, EL, HR, LV, LT, HU, AT, PL,RO, SI, 

SK, FI, SE, UK) moterys nuo 50 iki 59 metų amžiaus sudaro didesnę dalį pensijos gavėjų 

lyginant su vyrais. Nors tai sudaro joms galimybes sumažinti dalyvavimą darbo rinkoje 

sulaukus 50 metų, svarbu atsižvelgti ir į gaunamos pensijos dydį, nes ankstyvesnis mažesnės 

pensijos gavimas gali apsunkinti ekonominį savarankiškumą ateityje vedantį prie skurdo 

rizikos. Moterys dažnai negali įgyti teisių į pilną pensijos išmoką ir tikėtina, kad moterys 

dažniau nei vyrai gaus tik socialinės paramos išmokas (Frericks ir Maier, 2008). 

Nustatytas senatvės pensijai gauti amžius yra skirtingas visoje ES, o kai kuriose 

Valstybėse narėse pensijas gauna jaunesnio amžiaus moterys  

Amžius, kurio sulaukęs žmogus pradeda gauti senatvės pensiją, yra svarbus tyrimų veiksnys, 

ypač žiūrint iš lyčių perspektyvos, nes čia gali būti reikšmingų skirtumų tarp moterų ir vyrų 

atskirose Valstybėse narėse. 2012 metais vidutinis amžius, nuo kurio buvo pradedama mokėti 

senatvės pensija, siekė 59 metus ir daugiau, su nedideliu skirtumu tarp moterų (58,8 metai) ir 

vyrų (59,4 metai), (6 diagrama).  

6 diagrama: Amžius, nuo kurio pradedama mokėti senatvės pensija (metais) pagal lytį, 

ES-28, 2012 

 
Šaltinis: Eurostat (lfso_12agepens) 

Švedijoje pensinis amžius tiek moterims, tiek ir vyrams yra didžiausias palyginus su kitomis 

ES Valstybėmis narėmis, kur pensinio amžiaus vidurkis, nuo kurio pradedama mokėti 

senatvės pensija, siekia 63,6 metus tiek moterims, tiek ir vyrams. Tačiau ES Valstybėse 
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narėse egzistuoja dideli skirtumai, nes vidutinis amžius vienose Valstybėse narėse gali būti 

mažesnis nei kitose, ypač moterų. Taigi, vidutinis moterų pensinis amžius Slovėnijoje yra 55 

metai, Kroatijoje ir Rumunijoje – 56 metai, o Švedijoje – 64 metai. Vidutinis vyrų pensinis 

amžius svyruoja nuo 58 metų Italijoje iki 64 metų Švedijoje.  

 

Jei skirtumo tarp lyčių Valstybėse narėse nėra, arba jie yra nedideli, tai kai kuriose 

Valstybėse narėse moterų pensinis amžius yra mažesnis nei vyrų: dvejais metais Estijoje, 

Rumunijoje, Vengrijoje ir Lenkijoje; trejais metais Čekijos Respublikoje, Slovėnijoje ir 

Slovakijoje; ir daugiau nei ketveriais metais Kroatijoje. Ankstesnį moterų išėjimą į pensiją 

galima paaiškinti trumpesniu sveikų gyvenimo metų laikotarpiu per visą gyvenimą, 

priežiūros/globos įsipareigojimais ar darbo galimybių moterims trūkumu (AGE+, 2005; 

Frericks, Maier, ir de Graaf, 2007b).  

 

Motyvai dėl pasitraukimo iš darbo sulaukus pensinio amžiaus yra 

kompleksiniai  

Pasitraukimas iš darbo sulaukus pensinio amžiaus yra įvairių motyvų rezultatas ir aiškiai 

skirtingas moterims ir vyrams. Galima išskirti du atskirus motyvų tipus: traukimo ir stūmimo 

veiksnius. Traukimo veiksniai gali būti suprantami kaip priežastys motyvuojančios individus 

likti darbe dėl vidinių paskatų (pvz., asmeninio pasitenkinimo) ar išorinių paskatų (pvz., dėl 

didesnių pajamų). Stūmimo veiksniai yra tokie veiksniai, kurie skatina individus pasitraukti iš 

darbo dėl priežiūros/globos įsipareigojimų ar sveikatos problemų.  

 

Traukimo veiksniai 

ES lygmenyje pagrindinė priežastis 2012 metais asmenims sulaukusiems  50 – 69 metų toliau 

dirbti gaunant pensiją buvo apsirūpinti pakankamomis asmeninėmis ar namų ūkio pajamomis 

(37 proc.), be reikšmingo skirtumo tarp dirbančių pilną ir nepilną darbo laiką (3 lentelė). 

Kadangi duomenys nesuskirstyti pagal lytį, negalima išanalizuoti skirtumų tarp moterų ir 

vyrų. Kitos, ne finansinės priežastys, tokios kaip pasitenkinimas darbu buvo nurodytos beveik 

vieno iš trijų respondentų (29 proc.). Šis motyvas buvo bene ryškiausiais tarp nurodytų 

renkantis dirbti nepilną darbo laiką.  

 

Iš tiesų, pasirinkimas toliau dirbti siekiant įgyti teisę į ar padidinti būsimą pensiją, 

greičiausiai kartu su noru apsirūpinti asmeninėmis ar namų ūkio pajamomis, yra dažniausiai 

pasikartojantis motyvas renkantis toliau dirbti pilną nei nepilną darbo laiką. Iš viso, 15 proc. 

pensijas gaunančių asmenų buvo suinteresuoti įgyti teisę į ar padidinti pensijos išmoką ir tuo 

pačiu apsirūpinti pakankamomis asmeninėmis ar namų ūkio pajamomis (11 proc. asmenų 

dirbančių nepilną darbo laiką ir 18 proc. asmenų dirbančių pilną darbo laiką). Be to, galimybė 

įgyti teisę į ar padidinti pensijos išmoką patiems buvo nurodytas kaip motyvas 7 proc. 

asmenų (5 proc. dirbančių nepilną ir 9 proc. pilną darbo laiką).  
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3 lentelė: Pagrindinės priežastys skatinančios asmenis sulaukusius 50-69 metų amžiaus 

ir gaunančius pensijas toliau dirbti pagal priežastis ir darbo laiką  (%), ES-28, 2012 

 

Iš viso 

Nepilnas 

darbo laikas 

Pilnas darbo 

laikas 

Išorinė 

paskata  

Apsirūpinti pakankamomis 

asmeninėmis ar namų ūkio pajamomis 37 36 38 

Įgyti teisę į/ padidinti būsimą pensiją  

ir apsirūpinti pakankamomis 

asmeninėmis / namų ūkio pajamomis  15 11 18 

Įgyti teisę į/ padidinti būsimą pensiją   7 5 9 

Vidinė 

paskata  

Ne finansinės priežastys, pvz. 

pasitenkinimas darbu  29 35 23 

Neatsakė 12 13 12 

Šaltinis: lfso_12staywork 

Klausimas dėl pakankamų pajamų užsitikrinimo dabar ar ateityje atskleidė prieštaringų 

nuomonių. Pavyzdžiui, motyvuojančiu veiksniu dirbti gaunant pensiją Švedijoje laikė tik 14 

proc. asmenų sulaukusių 50-69 metų, kai tuo tarpu Rumunijoje tokių asmenų skaičius siekė 

91 proc. Ir panašiai Vokietijoje, tik 9 proc. asmenų sulaukusių 50-69 metų amžiaus ir 

gaunančių pensiją tęsia darbinę veiklą tam, kad įgytų teisę į ar padidintų būsimą pensiją ir tuo 

pačiu apsirūpintų pakankamomis asmeninėmis ar namų ūkio pajamomis, lyginant su 32 proc. 

tokių asmenų Lietuvoje. Motyvas įgyti teisę į ar padidinti būsimos pensijos išmokas yra ne 

toks ryškus, bet gali būti labai skirtingas pagal atskiras šalis, kai Jungtinėje Karalystėje - 4 

proc., o Ispanijoje – 19 proc. Ne finansinių priežasčių motyvas yra taip pat yra skirtingas 

atskirose Valstybėse narėse. Tik 10 proc. asmenų sulaukusių 50-69 metų ir gaunančių 

pensijas nurodė šį motyvą Vengrijoje, lyginant su  79 proc. Danijoje (daugiau informacijos 

apie priežastis tęsti darbinę veiklą gaunant pensiją žiūr. I priede, 6 lentelėje).  

Stūmimo veiksniai 

Analizuojant duomenis ES mastu apie stūmimo veiksnius skatinančius asmenis sulaukusius 

50-69 metų amžiaus ir gaunančius pensijas atsisakyti ekonominės veiklos, matyti, kad 

pagrindinė nurodyta priežastis yra įgyta teisė gauti pensijos išmoką (37 proc.) ir sveikatos 

problemos ar invalidumas (21 proc.) vienodai pagal moterų ir vyrų kategorijas (4 lentelė). 

Tačiau nurodant kitas priežastis atsiranda lyčių skirtumai dėl stereotipų pagal lyčių 

vaidmenis. Vyrai (9 proc.) labiau nei moterys (5 proc.) yra linkę nurodyti palankias 

pasitraukimo iš darbo sąlygas, o moterys (6 proc.) labiau nei vyrai (2 proc.) yra linkusios 

nurodyti priežastis susijusias su įsipareigojimais šeimai ar globa.   
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4 lentelė: Pagrindinės priežastys skatinančios asmenis sulaukusius 50-69 metų amžiaus ir 

gaunančius pensijas pasitraukti iš aktyvios darbinės veiklos ES-28 pagal lytį (%), 2012  

 

 Iš viso Moterys Vyrai 

Sulaukė pensinio amžiaus ir įgijo teisę į pensiją 37.0 37.6 36.5 

Asmeninės sveikatos problemos ar neįgalumas 21.0 20.2 21.6 

Sulaukė maksimalaus pensinio amžiaus 9.8 10.3 9.2 

Neteko darbo / ar negali jo rasti 7.5 7.4 7.6 

Palankios finansinės sąlygos pasitraukti iš darbo  7.2 5.3 9.1 

Kitos su darbu susijusios priežastys 4.0 3.6 4.5 

Priežastys susijusios su šeima ar globa 3.9 6.2 1.8 

Kitos priežastys 5.3 5.5 5.0 

Neatsakė 4.3 3.9 4.7 

Šaltinis: Eurostat (lfso_12reasnot)  

 

Dažniausiai pateikiama priežastis ES mastu yra įgyta teisė gauti pensiją sulaukus nustatyto 

amžiaus be akivaizdaus skirtumo tarp lyčių (7 diagrama). Atskirose Valstybėse narėse 

nustatyti reikšmingi skirtumai dėl tokio motyvo dominavimo, o taip pat ir dėl skirtumo tarp 

moterų ir vyrų. Pavyzdžiui, Estijoje tik 13 proc. asmenų sulaukusių 50-69 metų ir gaunančių 

pensiją pasitraukimo iš aktyvios ekonominės veiklos priežastimi nurodė teisės įgijimą gauti 

pensiją sulaukus nustatyto amžiaus, kai tuo tarpu Maltoje – 87 proc. Austrijoje ir Slovakijoje, 

šis motyvas yra atitinkamai 14 ir 16 procentinių punktų dažnesnis tarp moterų. Ir priešingai, 

jis dažnesnis tarp vyrų Prancūzijoje (7 p.p.), Nyderlanduose (8 p.p.), Liuksemburge (19 p.p.) 

ir Italijoje (24 p.p.).  

7 diagrama: Pasitraukusių iš aktyvios ekonominės veiklos asmenų sulaukusių 50-69 

metų ir gaunančių pensiją procentas pagrindine pasitraukimo iš darbo priežastimi 

nurodžiusių įgytą teisę gauti pensiją sulaukus nustatyto amžiaus pagal lytį, ES-28, 2012 

 
Šaltinis:  Eurostat (lfso_12reasnot) 

Pastaba: duomenys apie vyrus EE yra nepatikimi ir buvo praleisti  

Sveikatos problemos ar negalia kaip motyvas pasitraukti iš darbo tarp aktyvios ekonominės 

veiklos nevykdančių asmenų sulaukusių 50-69 metų ir gaunančių pensiją siekia nuo 6 proc. 

Graikijoje iki 38 proc. Estijoje (8 diagrama). Daugumoje Valstybių narių nustatyti reikšmingi 

skirtumai tarp lyčių. Pavyzdžiui, Estijoje, Kroatijoje, Lietuvoje, Austrijoje, Lenkijoje ir 
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Slovakijoje skirtumas daugiau nei 10 procentinių punktų yra didesnis vyrų kategorijoje. 

Švedijoje ir Liuksemburge skirtumas nuo 11 iki 18 procentinių punktų atitinkamai yra 

didesnis moterų kategorijoje.    

8 diagrama: Pasitraukusių iš aktyvios ekonominės veiklos asmenų sulaukusių 50-69 

metų ir gaunančių pensiją procentas pagrindine pasitraukimo iš darbo priežastimi 

nurodžiusių sveikatos problemas ar negalią pagal lytį, ES-28, 2012 

 
Šaltinis: Eurostat (lfso_12reasnot) 

Pastaba: MT duomenys ir SI duomenys moterų kategorijoje yra nepatikimi ir buvo 

praleidžiami  

2012 metais pasitraukusių iš aktyvios ekonominės veiklos asmenų sulaukusių 50-69 metų ir 

gaunančių pensiją procentas pagrindine pasitraukimo iš darbo priežastimi  nurodžiusių 

palankias finansines sąlygas siekė vos 2 proc. moterų kategorijoje Italijoje, Suomijoje, 

Rumunijoje ir Slovakijoje; o vyrų kategorijoje – 3 proc. Suomijoje ir Rumunijoje. Ir 

priešingai, šis rodiklis siekė 18 proc. moterų ir 34 proc. vyrų kategorijoje Nyderlanduose (9 

diagrama). Daugumoje Valstybių narių vyrai labiau nei moterys yra linkę nurodyti 

finansinius susitarimus kaip lemiamą motyvą. Airijoje, Ispanijoje, Švedijoje ir Jungtinėje 

Karalystėje skirtumas tarp lyčių sudaro daugiau nei 5 procentinius punktus, o Nyderlanduose 

– 16 procentinių punktų. Tai atspindi didesnę vyrų nei moterų tikimybę įgyti teisę į pilną 

pensijos išmoką. Taigi, tikėtina, kad vyrai pasitraukdami iš darbo laimi finansiškai lyginant 

su moterimis, kurios dažnai neįgyja teisės į pilną pensijos išmoką (Frericks, Maier ir de 

Graaf, 2007). 
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9 diagrama: Pasitraukusių iš aktyvios ekonominės veiklos asmenų sulaukusių 50-69 

metų ir gaunančių pensiją procentas pagrindine pasitraukimo iš darbo priežastimi 

nurodžiusių palankius finansinius susitarimus pagal lytį, ES Valstybės narės, 2012 

Šaltinis: Eurostat (lfso_12reasnot) 

Pastaba: BG, CZ, EE, EL, HR, CY, LV, LT, LU, HU, SI duomenys yra nepatikimi ir buvo 

neįtraukti 

Priežastys pasitraukti iš darbo dėl šeimyninių aplinkybių ar priežiūros/globos tarp 

pasitraukusių iš aktyvios ekonominės veiklos asmenų sulaukusių 50-69 metų ir gaunančių 

pensiją nėra dažnos visose Valstybėse narėse. Tik 1 proc. vyrų nurodė šią priežastį Ispanijoje 

ir 5 proc. Danijoje bei Jungtinėje Karalystėje (10 diagrama). Moterys, palyginus, yra 

mažiausiai linkusios nurodyti šią priežastį Čekijos Respublikoje, bet tai dažnai nurodoma 

priežastis Kipre (19 proc.). Kaip motyvas ši priežastis yra sistemingai dažniau nurodoma 

moterų visose Valstybėse narėse, kurių duomenys buvo gauti; skirtumas tarp moterų ir vyrų 

svyruoja nuo 3 p.p. Danijoje iki 9 p.p. Airijoje.  

 10 diagrama: Pasitraukusių iš aktyvios ekonominės veiklos asmenų sulaukusių 50-69 

metų ir gaunančių pensiją procentas pagrindine pasitraukimo iš darbo priežastimi 

nurodžiusių šeimynines aplinkybes ir priežiūrą/globą pagal lytį, ES-28, 2012 

 

 
Šaltinis: Eurostat (lfso_12reasnot) 

Pastaba: BG, EE, HR, LV, LT, LU, MT, SI duomenys ir CZ, DE, EL, FR, CY, HU, NL, AT, 

PL, PT, SK, FI duomenys apie vyrus yra nepatikimi ir buvo neįtraukti  
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Duomenys apie paskutinius du motyvus pateikia ryškią stereotipinių lyčių vaidmenų 

iliustraciją Valstybėse narėse ir kaip jie pasireiškia atskirose darbo rinkos sferose. Tai aiškiai 

demonstruoja tiesioginį lyčių ryšį ir aktualumą analizuojant moterų ir vyrų pensijų skirtumus.  

Asmenys sulaukę 65 metų dažniau susiduria su skurdo rizika  

Pripažintas pensijų vaidmuo yra užkirsti kelią skurdui. Todėl labai svarbu atsižvelgti į amžių 

ir lytį kalbant apie skurdą, nes nevienodos pensijos potencialiai didina ir skirtumus. 

Skirtumas tarp lyčių nėra didelis visų gyventojų atžvilgiu, bet žymiai padidėja vyresnio 

amžiaus grupėje. Skirtumą tarp lyčių galima paaiškinti mažesniu per gyvenimą uždirbtu 

moterų atlyginimu ir mažesnėmis ar su pertraukomis mokėtomis socialinės apsaugos 

įmokomis nėštumo metu, dėl priežiūros/globos įsipareigojimų ar dėl didesnio polinkio dirbti 

ne pilną darbo laiką.  

 

Iš tiesų, 2013 metais skurdo rizika iki socialinių išmokų (įskaitant pensijas)
6
 pasikeitė nuo 

nustatytų 50 proc. 55 – 64 metų amžiaus grupėje iki 88 proc. 65+ amžiaus grupėje (palyginus 

su 46 proc. gyventojams nuo 16 metų ir vyresniems) (5 lentelė).  

 

Skurdo rizika priklauso ne tik nuo amžiaus, bet ir labai skiriasi pagal moterų ir vyrų 

kategorijas. Moterys nuo 55 iki 64 metų dažniau patiria skurdą (55 proc. patiria skurdo riziką 

iki socialinių išmokų) lyginant su 44 proc. vyrų; skirtumas - 11 procentinių punktų.  Tačiau 

nors rizika yra didesnė 65+ amžiaus grupėje, skirtumas ženkliai sumažėja: 89 proc. moterų 

nuo 65 metų susiduria su skurdo rizika palyginus su 87 proc. vyrų (2 p.p.).  

5 lentelė: Skurdo rizikos lygis iki socialinių išmokų (įskaitant pensijas) pagal skurdo 

ribą, amžių ir lytį, 2013 

 

 

16 metų ir vyresni Nuo 55 iki 64 metų 65 + 

Bendras Vyrai Moterys Bendras Vyrai Moterys Bendras Vyrai Moterys 

EU-28 46 43 49 50 44 55 88 87 89 

Šaltinis: Eurostat, EU-SILC (ilc_li09) 

 

Panašu, kad prasta sveikata ir negalia vaidina reikšmingą vaidmenį vyresnio amžiaus žmonių 

skurdo rizikai. Kalbant apie priežastis dėl neatliktų būtinų medicininių tyrimų,  kaina (’per 

brangu”) skiria moteris nuo vyrų, nes 3 proc. moterų ir 2 proc. vyrų  pateikė tokį atsakymą 

2012 metais, nors skirtumas ir nedidelis. Šie skaičiai didžia dalimi gali būti lyginami su 2007 

metų situacija (EIGE, 2015a).  

 

                                                           
6
 Skurdo rizikos lygis iki socialinių išmokų pervedimo apskaičiuojamas kaip gyventojų dalis turinti ekvivalentinių 

disponuojamų pajamų iki socialinių išmokų, kurios yra mažesnės už skurdo rizikos ribą apskaičiuotą po 
socialinių išmokų pervedimo. Senatvės ir maitintojo netekimo (našlių) pensijos yra laikomos pajamomis (iki 
socialinių išmokų pervedimo), o ne socialinėmis išmokomis. Šis rodiklis analizuoja hipotetinį socialinių išmokų 
nebuvimą. 
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Skurdo rizika žymiai padidėja tarp asmenų nuo 55 iki 64 metų amžiaus, kurių aktyvios 

veiklos galimybės yra daugiau ar mažiau ribotos. Vyrų atžvilgiu tai sudaro 23 procentinių 

punktų (nuo 37 proc. iki 60 proc.) skirtumą, o moterų – 17 procentinių punktų (nuo 49 proc. 

iki 66 proc.). Toks padidėjimas yra ne toks ryškus 65+ amžiaus grupėje, greičiausiai dėl 

dominuojančios prastos sveikatos būklės, ir neegzistuoja moterų grupėje. Šioje amžiaus 

grupėje skurdo rizika vidutiniškai padidėja 6 procentiniais punktais vyrų grupėje (nuo 84 

proc. iki 90 proc.) ir 1 procentiniu punktu moterų grupėje (nuo 88 proc. iki 89 proc.). Moterys 

ir vyrai susiduria su panašia skurdo rizika pasiekę vyresnio amžiaus ribą ir dėl prastos 

sveikatos ar negalios.  

 

Atsižvelgus į pensijas ir pasitraukimo iš darbo statusą, skurdo rizikos lygis gerokai sumažėjo 

2013 metais - iki 11 proc. vyrams pensininkams virš 65 metų amžiaus ir 15 proc. moterims 

(11 diagrama), ir reiškia, kad gaudamos pensijų išmokas moterys tikėtina dažniau susiduria 

su skurdu dėl joms priklausančių mažesnių išmokų.  

 

11 diagrama: Pensininkų (65+) skurdo rizikos lygis, ES-28, 2013 

 
Šaltinis: Eurostat, EU-SILC (ilc_pns6) 

Pastaba: Kroatijos ir Airijos duomenų nėra 

 

Nepaisant to, pensininkų skurdo rizikos lygis rodo, kad vidutiniškai vienas iš dešimties 

pensininkų ES patiria skurdo riziką. Kai kuriose Valstybėse narėse ((BG, EE, LV, LT, SI, 

SE) moterys patiria didesnę skurdo riziką, su daugiau nei 10 procentinių punktų skirtumu, nei 

vyrai. Daugumoje Valstybių narių moterys dažniau patiria skurdo riziką nei vyrai, išskyrus 

Belgiją (1 p.p.), Ispaniją (4 p.p.) ir Maltą (7 p.p.). Skurdo rizikos skirtumas tarp moterų ir 

vyrų buvo mažesnis už ES vidurkį aštuoniose šalyse (BE, EL, FR, IT, LU, HU, NL, PT). 

 

Moterų ir vyrų santykių bei vaidmenų pagal lytį transformavimas siekiant 

panaikinti moterų ir vyrų pensijų skirtumus  

 

Pensijų išmokos ES yra grindžiamos iš apmokamo darbo per visą gyvenimą gautomis 

pajamomis. Ypač pastaraisiais metais vykstančios reformos susiejo senatvės pensijas su 

ilgesniais apmokamo darbo laikotarpiais. Kadangi moterų gyvenimo laikotarpiai dažnai 

apima ir neapmokamo priežiūros/globos darbo laikotarpius, jos atsiduria nepalankioje 
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padėtyje. Didėjantis moterų dalyvavimas darbo rinkoje pažymimas kaip vertingas sprendimas 

siekiant sumažinti moterų senatvės skurdo riziką dėl nepakankamų pensijų išmokų (Zaidi, 

Gasior ir Zólyomi, 2010). Tačiau, nors padidėjęs moterų dalyvavimas darbo rinkoje, kaip ir 

kitose politikos srityse, atsispindintis Lyčių lygybės indekso domenuose, žinoma, prisidės 

prie moterų ir vyrų pensijų skirtumo mažinimo, tačiau nepanaikins jo iš karto. Frericks ir 

Maier (2008) teigia, kad taip yra dėl išlikusių “struktūrinių trūkumų ir lyčių skirtingumo 

suderinant gerovės ir darbo rinkos  sistemas“, ir kad „negalima pasiekti, jog priežiūra bei 

globa būtų pilnai perkelta i rinkos santykius“ (255 psl.). Pastarasis punktas yra glaudžiai 

susietas su tarpasmeniniu priežiūros/globos pobūdžiu, kuris išskiria ją iš kitų veiklos sričių, 

kurios gali būti komercializuotos (prilygintos prekėms) (Himmelweit, 2007; Heyes, 2005). 

Todėl tol, kol pensijos bus grindžiamos vyro šeimos maitintojo visą gyvenimą modeliu, 

remiantis viso gyvenimo darbo laikotarpiais dirbant pilną darbo laiką, moterų ir vyrų pensijų 

skirtumai, tikėtina, išliks, nes tokia politikos nuostata negali išspręsti nurodytų struktūrinių 

problemų gerovės sistemose ir darbo rinkose, o taip pat ir pačioje visuomenėje.  

Rögnvaldsdóttir ir Pétursdóttir, (2012) teigia, kad „adekvati pensija, diskriminavimo dėl 

lyties darbo rinkoje panaikinimas ir didesnė vyrų atsakomybė už rūpesčius ir ruošą namuose 

yra svarbiausi uždaviniai“, kuriuos reikia spręsti (469 psl.).  Be to, kitos politikos sritys turi 

taip pat būti įvertintos iš lyčių perspektyvos siekiant išvengti ilgalaikių pasekmių dėl moterų 

pensijų, pavyzdžiui, per mokesčių sistemas ar vaikų priežiūros išmokas. Socialinių išlaidų 

sumažinimas apskritai, kaip ekonominės krizės pasekmė, o ypač vaikų priežiūros išmokų, 

neproporcingai atsiliepė moterų užimtumui ir pensijų perspektyvoms. Tikėtina, jog tai turės 

įtakos būsimoms moterų pensijoms (Foster, 2014). 

 

Pensijų reformos, kurios nepakankamai atsižvelgia į lyčių skirtumus, ir pensijų 

privatizavimas gali gerokai suvaržyti moterų galimybes naudotis ekonominiais ištekliais 

senatvėje (Frericks, Maier ir de Graaf, 2007b). Politika, kuri neatsižvelgia į lyčių skirtumus, 

kaip dabartinis posūkis prie privačių pensijų, gali padidinti nelygybę, nes, tikėtina, kad vyrai 

,priešingai nei moterys, yra finansiškai pajėgesni investuoti į privačias pensijas dėl gaunamų 

didesnių atlyginimų ir mažesnių įsipareigojimų bei dalyvavimo prižiūrint vaikus. Todėl 

pensijų reformos turi būti traktuojamos iš lyčių perspektyvos ir atsižvelgti tiek į moterų, tiek 

ir į vyrų gyvenimo patirtį bei trukmę. Be to, svarbu pabrėžti, kad darbo rinkos struktūros 

kinta ir kad idealiu laikytas užimtumas visą gyvenimą dirbant pilną darbo laiką tampa 

nerealiu ir netinkamu nei moterims, nei vyrams (Frericks, Maier ir de Graaf, 2007b). Iš to 

seka, kad normos ir idealai, kurių pagrindu grindžiamos išmokų sistemos turi būti keičiamos 

(Frericks ir Maier, 2008). Nors kai kurios Valstybės narės pabandė pereiti nuo pilno darbo 

laiko trukme grindžiamos sistemos prie bendro įvairių laikotarpių skaičiavimo, kaip 

Nyderlanduose, tokie viso gyvenimo trukmės modeliai dažnai remiasi lyčių vaidmenimis ir 

darbo rinkomis. Reikalaujami draudimo laikotarpiai, pavyzdžiui, yra nerealūs daugumai 

moterų ir gali priversti jas rinktis dirbti ne pilną darbo laiką, kai tuo tarpu kiti struktūriniai 

klausimai lieka neišspręsti (Frericks, Maier ir de Graaf, 2006). 

 

Kitas politikos požiūris taikomas kai kuriose Valstybėse narėse yra priežiūros/globos kreditų 

įvedimas (Frericks ir Maier, 2008). Tai paprastai nėra pakankamai veiksminga priemonė 
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skirta atsiskaityti už priežiūros/globos laikotarpius ir nepadeda spręsti susijusių struktūrinių 

problemų, tokių kaip nepakankama priežiūros/globos paslaugų pasiūla ar atitinkamos darbo 

rinkos struktūros diskriminuojančios moteris ir ypač motinas, bei visuomenėje apskritai 

išliekančių stereotipų ir normų (Frericks, Maier ir de Graaf, 2007b; Sigle-Rushton ir 

Waldfogel, 2007). Būtina pertvarkyti darbo rinkų, pensijų ir socialines struktūras bei keisti 

kultūrines nuostatas, kad būtų vienodai vertinamas priežiūros/globos ir apmokamas darbas, 

leidžiantis tėvams prisiimti priežiūros/globos įsipareigojimus; ypač todėl, kad priežiūra/globa 

negali būti pilnai apibūdinama kaip prekė (komercializuojama) (Frericks ir Maier, 2008; 

Himmelweit, 2007; Fraser, 1997). Tik sprendžiant bendrus struktūrinius nelygybės aspektus 

galima tikėtis išspręsti moterų ir vyrų pensijų skirtumo klausimus ir sukurti tvarią bei 

adekvačią pensijų sistemą. Sundén (2010) teigia, kad  norint užkirsti kelią moterų skurdui 

senatvėje, pensijos turi būti valstybinės ir privalomos. Pensijos neturi „bausti moterų 

nustatant joms mažesnio lygio grąžą nei vyrams už jų viso gyvenimo įmokas ir neturi bausti 

už vaikų auginimą“ (74 psl.). Toliau nagrinėjant šį klausimą būtų vertinga atkreipti dėmesį į 

moteriškąją ir vyriškąją gyvenimo eigą pensijų atžvilgiu siekiant suformuoti tokią darbo 

rinkos politiką, kurią galima būtų keisti ir kuri remtų tėvystę bei vaikų priežiūrą. Didelė 

tėvystės finansinė rizika (t.y. sumažėja darbo laiko trukmė, atsiranda rūpestis prižiūrėti vaikus 

ir kt.), su kuria ypač susiduria motinos, yra susijusi su žemu ir mažėjančiu gimstamumo 

lygiu. Todėl pensijų ir darbo rinkos politikos klausimų sprendimas holistinio metodo 

pagrindu gali prisidėti prie skirtumo tarp lyčių mažinimo atlyginimų ir pensijų srityje, ir gali 

teigiamai įtakoti mažėjančius gimstamumo rodiklius (Ginn, 2003).  Be to, siekiant sudaryti 

sąlygas mokėti visiems adekvačias ir tvarias pensijas, politika turi užtikrinti skaidrią ir 

visiems gyventojams suprantamą pensijų mokėjimo sistemą (Foster, 2014).   

 

Išvada 

 

Moterų ir vyrų pensijų skirtumas siekiantis 38 proc. 2012 metais yra ne tik nerimą keliantis 

rodiklis suinteresuotiems asmenims, bet ir tampa aktualus suvokus, jog tai viso gyvenimo 

lyčių nelygybės aspektų suma.  

 

Moterų ir vyrų pensijų skirtumą galima paaiškinti mažesniais moterų viso gyvenimo 

uždarbiais ir mažesnėmis ar su pertraukomis mokėtomis socialinės apsaugos įmokomis dėl 

vaikų priežiūros įsipareigojimų, nėštumo ar didesnio poreikio dirbti nepilną darbo laiką.  

 

Moterų ir vyrų pensijų skirtumus galima spręsti tik įvertinus esamą padėtį susijusią su pensijų 

paskirstymu ir išanalizavus egzistuojančius nelygybės tarp moterų ir vyrų aspektus. Nustatyti 

tokį tarpusavio ryšį yra nelengvas uždavinys jau vien dėl to, kad tai yra susiję su skirtingomis 

amžiaus grupėmis. Ir iš tiesų, pensijų skirtumas liečia vyresnio amžiaus žmones (65+ 

gyventojus), bet duomenys apie nelygias galimybes yra išsidėstę per visą gyvenimo laikotarpį 

su skirtingais kartų padariniais. Vadinasi, šių veiksnių sąsajų analizė yra svarbi siekiant 

mažinti moterų ir vyrų pensijų skirtumus ateityje.  
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Pensijos atlieka svarbų vaidmenį apsaugant vyresnio amžiaus žmones nuo skurdo ir 

užtikrinant orią senatvę. Pensininkų skurdo rizikos lygis rodo, kad vidutiniškai Europos 

Sąjungoje daugiau nei vienas iš dešimties pensininkų vis dar patenka į skurdo rizikos 

kategoriją. Svarbu suprasti, kaip būsimas moterų ir vyrų pensijų skirtumas yra susijęs su 

dabartiniais nelygybės aspektais ir ką reikia daryti siekiant šį skirtumą sumažinti ateityje.  

 

Demografiniai pokyčiai, ypač gyventojų senėjimas, reiškia, kad lyčių lygybė pensijų srityje 

tampa vis reikšmingesnė. Pensinio amžiaus derinimas su ilgėjančia gyvenimo trukme, 

ilgesnio darbinio amžiaus ir papildomų privačių taupymo schemų kūrimo rėmimas siekiant 

padidinti pajamas pasitraukus iš darbinės veiklos ir moterų bei vyrų pensinio amžiaus  

suvienodinimas yra kelios būtinos taikyti priemonės.  

 

Nevienodas priežiūros/globos įsipareigojimų pasidalijimas tarp moterų ir vyrų išlaiko 

atitinkamus pensijų skirtumus. Reikia spręsti klausimus susijusius su moterų ir vyrų 

vaidmenimis, ypač atsižvelgiant į nevienodus įsipareigojimus atliekant priežiūros, globos 

funkcijas, nes ilgesnis darbinis amžius gali padidinti tokių įsipareigojimų naštą (pvz., vaikų 

priežiūra, o vėliau ir vyresnių išlaikytinių globa). Ilgesnio darbinio  gyvenimo rėmimas negali 

būti taikomas be reikšmingų pokyčių gerinant priežiūros/globos paslaugų teikimą. Vaikų 

priežiūra ir kitokia globos veikla gali faktiškai tapti ribojančiu suvaržymu, ypač jei vaikų 

priežiūros paslaugos yra per brangios, nepakankamos kokybės, netinkamos ar iš viso 

neteikiamos. Tai ypač atsiliepia moterims, kaip matyti iš 2012 metais pateiktų duomenų, kai 

ES-28 nepilną darbo laiką dėl šeimyninių įsipareigojimų dirbo 44 proc. moterų ir tik 11 proc. 

vyrų (EIGE, 2014). Sprendžiant klausimus dėl vaiko priežiūros paslaugų teikimo gerinimo ir 

skirtumo tarp šeimyninių įsipareigojimų pasidalijimo tarp moterų ir vyrų mažinimo, galima 

būtų prisidėti prie reikšmingo moterų ir vyrų pensijų skirtumo mažinimo  ir padidinti moterų 

galimybes įgyti teisę gauti pensiją vienodomis sąlygomis su vyrais.  

 

Būtina spręsti stereotipų, kurie remia nevienodą įsipareigojimų šeimai pasidalijimą tarp 

moterų ir vyrų bei apskritai iš dalies baudžia moterį darbo rinkoje, klausimą. Moterų ir vyrų 

pensijų skirtumo mastą ir reikšmę lemia tokių stereotipų visuma ir iš to sekanti visą gyvenimą 

trunkanti diskriminacija. 

 

Geroji praktika sprendžiant moterų ir vyrų pensijų skirtumus išskiria dvi pagrindines sritis. 

Pirmoji, lyčių segregacija darbo rinkoje, kurią būtina įveikti sprendžiant nevienodas darbo 

jėgos galimybes dalyvauti darbo rinkoje ir darbo laiko atžvilgiu; formuojant stiprią politiką 

skatinančią ir/arba įpareigojančią įmones ir ypač valstybinius darbdavius imtis priemonių 

(pvz., įvedant kvotas, susiejant viešuosius pirkimus su vienodomis galimybėmis dalyvauti 

veikloje ar sukuriant skatinimo priemones ir/ar sankcijas įmonėms, atsižvelgiant į jų 

pastangas spręsti lyčių lygybės klausimus ar pasiektus rezultatus) siekiant panaikinti moterų 

ir vyrų atlyginimų skirtumus bei kitus su darbo veikla susijusius lyčių nelygybės aspektus, 

skatinant socialinius partnerius (ypač profesines sąjungas) rengti strategijas atlyginimams 

didinti būtent tose srityse, kuriose tradiciškai dirba moterys.  
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Antroji svarbi sritis yra skatinti, kad vaikų priežiūros ir kitos globos paslaugos būtų 

prieinamos, įperkamos ir kokybiškos. Todėl būtina ženkliai išplėsti teikiamų vaikų priežiūros 

ir kitų globos paslaugų teikimo infrastruktūrą, prailginant atitinkamai darbo laiką bei taikant 

įvairias darbo formas, kaip pvz., vaikų priežiūros specialistų paslaugas (EIGE, 2015b).  

 

Apibendrinant galima teigti, kad svarbu atsižvelgti į tai, kaip pensijų sistema yra susieta su 

dalyvavimu aktyvioje darbinėje veikloje (dažnai suprantant kaip nuolatinį užimtumą dirbant 

pilną darbo laiką), o taip pat ir į tai, kokį vaidmenį atlieka valstybės biudžetas ir darbdavys 

mokant įmokas per darbuotojo priežiūros/globos laikotarpius siekiant išspręsti  moterų ir vyrų 

pensijų skirtumų klausimus.  

 

Svarbiausios spręstinos problemos yra nevienodas moterų ir vyrų dalyvavimas darbo rinkoje, 

kuris didele dalimi priklauso nuo gerai funkcionuojančios, prieinamos bei įperkamos vaiko 

priežiūros paslaugų infrastruktūros, o taip pat ir stereotipai, kurie formuoja lyčių segregaciją 

visuomenėje, darbo rinkoje ir švietimo sistemoje.  

 

Lyčių nelygybės klausimų sprendimas turi būti įtrauktas į kitų struktūrinių ir institucinių 

pertvarkų susijusių su pensijų politikos formavimu planus siekiant parengti tvarią ir 

adekvačią pensijų sistemą. Toks požiūris turi būti pagrįstas efektyviu lyčių lygybės principo 

taikymu ir padėti spręsti lyčių nelygybės klausimus visose srityse, tokiu būdu mažinant ir 

naikinant moterų ir vyrų pensijų skirtumus. 
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I priedas - Duomenys 

 

1 lentelė: Gyventojų gaunančių senatvės pensiją procentas pagal lytį, ES-28, 2011 

 

Šaltinis: Eurostat, (spr_pns_ben) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bendra

s Vyrai Moterys 

Belgija 16 18 14 

Bulgarija 25 21 29 

Čekijos 

Respublika 23 18 28 

Danija 20 18 22 

Vokietija 23 21 25 

Estija 23 17 28 

Airija 11 14 9 

Graikija 19 22 17 

Ispanija 13 16 10 

Prancūzija 24 23 24 

Kroatija 15 15 15 

Italija 22 24 21 

Kipras 11 15 8 

Latvija 24 18 29 

Lietuva 24 17 29 

Liuksemburgas 19 28 11 

Vengrija 21 18 24 

Malta 14 20 9 

Nyderlandai 19 17 20 

Austrija 21 21 21 

Lenkija 17 15 20 

Portugalija 21 21 21 

Rumunija 20 18 23 

Slovėnija 24 23 25 

Slovakija 19 14 23 

Suomija 22 19 24 

Švedija 22 21 23 

Jungtinė 

Karalystė 19 19 25 



 
 

31 
 

2 lentelė: Moterų ir vyrų pensijų skirtumai pagal amžiaus grupes, ES-28, 2012 

 

65 + 

metų 

Nuo 65 

iki 69 

metų 

Nuo 70 

iki 74 

75 + 

metų 

Moterų ir vyrų 

pensijų skirtumas 

tarp amžiaus grupių 

nuo 65 iki 69  ir 

75+ 

AT 39% 41% 43% 34% -8% 

BE 31% 37% 28% 28% -9% 

BG 35% 35% 36% 34% -1% 

CY 37% 43% 40% 22% -21% 

CZ 14% 15% 13% 14% -2% 

DE 45% 39% 45% 46% 7% 

DK 8% 6% 10% 8% 2% 

EE 5% 2% 2% 9% 7% 

EL 25% 21% 25% 27% 5% 

ES 34% 38% 30% 31% -7% 

FI 27% 26% 28% 25% -1% 

FR 36% 31% 38% 37% 7% 

HR 25% 21% 19% 29% 8% 

HU 15% 18% 12% 16% -2% 

IE 37% 38% 45% 29% -9% 

IT 33% 39% 35% 28% -11% 

LT 12% 10% 9% 17% 7% 

LU 45% 50% 45% 41% -9% 

LV 17% 19% 15% 15% -4% 

MT 18% 23% 18% 17% -7% 

NL 42% 52% 47% 28% -23% 

PL 25% 28% 25% 23% -5% 

PT 31% 33% 41% 22% -11% 

RO 31% 30% 30% 31% 1% 

SE 30% 27% 33% 28% 1% 

SI 24% 16% 20% 31% 15% 

SK 8% 11% 10% 3% -7% 

UK 40% 39% 42% 39% 0% 

EU-28 38% 38% 41% 37% -1% 

Šaltinis: EIGE skaičiavimai remiantis EU-SILC micro data 
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3 lentelė: Mėnesio pajamų iš pensijų vidurkis, ES-28, 2012 

 
65+ 

Nuo 65 iki 69 

metų 

Nuo 70 iki 74 

metų 
75 + metų 

AT 1530 2498 1543 2627 1446 2545 1573 2367 

BE 1209 1754 1204 1907 1261 1754 1193 1652 

BG 112 171 112 171 112 174 112 170 

CY 897 1425 1013 1791 903 1510 825 1063 

CZ 432 502 425 503 430 493 438 507 

DE 1035 1871 973 1597 994 1807 1091 2035 

DK 1962 2126 1974 2098 1956 2179 1958 2118 

EE 316 332 309 315 322 328 317 348 

EL 712 953 861 1090 741 985 633 862 

ES 831 1255 905 1453 868 1245 795 1145 

FI 1356 1849 1450 1956 1389 1936 1286 1711 

FR 1263 1970 1373 1980 1236 2006 1222 1946 

HR 305 405 319 407 329 408 284 402 

HU 314 371 308 375 313 356 318 377 

IE 1171 1859 1241 2003 1061 1914 1193 1687 

IT 1126 1669 1124 1838 1063 1645 1147 1589 

LT 240 271 218 242 236 259 252 302 

LU 2207 4017 2115 4269 2073 3742 2362 4003 

LV 254 305 266 329 249 293 251 297 

MT 627 761 550 714 628 768 660 790 

NL 1356 2329 1268 2617 1243 2366 1465 2047 

PL 358 474 344 477 338 451 374 486 

PT 606 880 630 935 602 1019 599 769 

RO 148 214 160 229 147 210 142 207 

SE 1509 2146 1605 2204 1556 2323 1439 1999 

SI 673 890 715 852 693 870 639 932 

SK 390 422 390 437 383 424 394 407 

UK 1004 1662 953 1570 1243 2366 1041 1707 

EU-

28 
933 1513 931 1505 901 1519 949 1515 

Šaltinis: Eurostat, EU-SILC 
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4 lentelė: Amžius, nuo kurio pradedama mokėti senatvės pensija (metais), pagal lytį, ES-28, 

2012 

  
Bendras Vyrų Moterų 

Belgija 61 61 61 

Bulgarija 58 58 57 

Čekijos 

Respublika 59 61 58 

Danija 62 62 62 

Vokietija 61 61 61 

Estija 60 61 59 

Airija 61 61 61 

Graikija 58 58 58 

Ispanija 62 62 62 

Prancūzija 59 59 59 

Kroatija 58 60 56 

Italija 58 58 58 

Kipras 62 61 62 

Latvija 60 61 59 

Lietuva 60 61 59 

Liuksemburgas 59 59 59 

Vengrija 59 60 58 

Malta 59 59 59 

Nyderlandai 63 63 63 

Austrija 59 59 58 

Lenkija 57 59 56 

Portugalija 60 60 60 

Rumunija 57 58 56 

Slovėnija 57 58 55 

Slovakija 57 60 56 

Suomija 61 61 62 

Švedija 64 64 64 

Jungtinė 

Karalystė 58 58 59 

ES-28 59 59 59 

Šaltinis: Eurostat, (lfso_12agepens)
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5 lentelė: Gaunančių pensijas asmenų procentas (%), pagal lytį ir amžių, ES-28, 2012 

  

Nuo 50 iki 54 metų Nuo 50 iki 69 metų Nuo 55 iki 59 metų Nuo 60 iki 64 metų Nuo 65 iki 69 metų 

Bendr

as Vyrų 

Moter

ų 

Bendr

as Vyrų 

Moter

ų 

Bendr

as Vyrų 

Moter

ų 

Bendr

as Vyrų 

Moter

ų 

Bendr

as Vyrų 

Moter

ų 

Belgija 5 5 5 37 40 33 16 17 14 61 64 58 96 98 94 

Bulgarija 4 6 : 47 42 52 17 18 15 68 54 80 : : : 

Čekijos 

Respublika  5 5 6 53 44 61 25 13 36 83 69 96 99 99 100 

Danija 3 3 4 38 35 42 7 6 8 54 49 59 95 94 97 

Vokietija 7 5 8 40 37 42 17 13 22 52 45 59 98 : : 

Estija 8 8 8 47 43 50 24 24 23 75 68 80 : : : 

Airija 3 3 3 27 29 24 12 13 12 30 31 30 84 86 82 

Graikija 9 7 13 46 45 49 29 25 35 63 63 63 92 91 93 

Ispanija 6 5 7 34 37 30 15 15 15 45 48 41 90 95 82 

Prancūzija 7 7 7 46 48 44 20 21 19 76 78 74 97 : : 

Kroatija 5 4 6 47 42 53 28 19 38 70 59 83 97 96 0 

Italija 2 2 3 41 42 38 16 18 13 70 70 72 94 95 93 

Kipras 1 : 2 32 33 30 10 10 8 45 47 43 98 : : 

Latvija 6 : : 45 42 47 16 15 17 76 76 76 : : : 

Lietuva 7 8 7 45 40 50 17 15 18 80 68 90 : : : 

Liuksemburg

as 6 5 8 44 45 42 28 31 25 73 74 72 97 : : 

Vengrija 1 : 1 39 34 43 7 2 13 67 61 71 97 97 98 

Malta : : : 45 46 40 12 13 : 84 82 : : : : 

Nyderlandai 5 4 6 29 31 26 11 10 13 31 32 30 90 92 86 

Austrija 4 4 5 45 42 49 25 18 33 83 74 92 98 : : 

Lenkija 8 8 7 47 39 56 30 20 41 81 66 95 97 96 98 

Portugalija 6 5 7 42 43 41 23 24 22 58 62 53 95 0 92 

Rumunija 6 5 7 52 45 59 34 27 42 80 71 89 96 97 96 

Slovėnija 7 5 10 51 46 57 39 26 52 87 83 93 97 0 97 

Slovakija 8 6 10 49 40 58 27 15 38 86 72 98 : : : 
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Suomija 5 6 5 43 41 44 14 14 15 61 58 63 97 97 96 

Švedija 3 2 5 44 43 45 7 5 8 33 31 36 97 97 97 

Jungtinė 

Karalystė  7 7 6 45 43 47 21 25 17 67 54 80 96 96 97 

ES-28 6 5 6 42 41 44 20 18 22 65 60 70 96 96 96 

Šaltinis: Eurostat, (lfso_12pension) 

Pastaba:  “:” reiškia, kad duomenų nėra
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6 lentelė: Pagrindinė priežastis skatinanti gaunančius pensijas 50-69 metų amžiaus asmenis toliau dirbti (%), ES-28, 2012 

  

Įgyti teisę į ar padidinti 

būsimos  pensijos  išmokas   

Apsirūpinti pakankamomis 

asmeninėmis/namų ūkio 

pajamomis  

Įgyti teisę į/padidinti būsimos  

pensijos  išmokas  ir apsirūpinti 

pakankamomis 

asmeninėmis/namų ūkio 

pajamomis  

Ne finansinės priežastys, pvz., 

pasitenkinimas darbu   

Bendras 

Nepilnas 

darbo 

laikas 

Pilnas 

darbo 

laikas Bendras 

Nepilnas 

darbo 

laikas 

Pilnas 

darbo 

laikas Bendras 

Nepilnas 

darbo 

laikas 

Pilnas 

darbo 

laikas Bendras 

Nepilnas 

darbo 

laikas 

Pilnas 

darbo 

laikas 

Belgija 12 (u) : (u) : (u) 28 27 30 (u) 11 (u) 12 (u) : (u) 48 51 42 

Bulgarija 8.9 (u) : (c) 10 (u) 53 : (u) 53 25 : (u) 25 13 (u) : (u) 13 (u) 

Čekijos 

Respublika  7 6 7 54 53 54 21 22 20 19 19 19 

Danija : (u) : (u) : (c) 9 (u) : (u) : (u) 6 (u) : (u) : (u) 79 84 68 

Vokietija 7 6 : (u) 27 34 14 9 6 12 17 16 17 

Estija 12 : (u) 12 (u) 78 79 78 : (u) : (c) : (u) 8 (u) : (u) 8 (u) 

Airija 5 (u) : (u) : (u) 36 33 38 16 13 (u) 19 41 47 37 

Graikija : (u) : (c) : (u) 86 78 (u) 89 : (u) : (c) : (u) : (u) : (u) : (c) 

Ispanija 19 14 21 20 24 18 30 24 33 31 39 28 

Prancūzija 9 (u) : (u) : (u) 32 37 27 : (u) : (u) : (u) 24 31 18 (u) 

Kroatija : : : 59 (u) 54 (u) 75 (u) : (c) : (c) : 21 (u) 23 (u) : (c) 

Italija 13 9 14 45 49 44 12 8 13 30 34 28 

Kipras 6 (u) : (c) : (u) 36 34 (u) 37 30 22 (u) 35 28 40 (u) 21 (u) 

Latvija 13 (u) : (c) 16 (u) 58 56 (u) 59 20 : (u) 17 (u) 9 (u) : (u) : (u) 

Lietuva 12 : (u) 13 (u) 47 64 42 32 : (u) 37 8 (u) : (u) 8 (u) 

Liuksemburgas : (u) : (u) : (u) 20 (u) 23 (u) : (u) 12 (u) : (u) : (u) 51 54 (u) 49 (u) 

Vengrija 6 (u) : (u) 9 (u) 65 71 60 18 17 20 10 10 (u) 11 (u) 

Malta : (c) : (c) : 47 (u) : (u) 53 (u) : (u) : (u) : (u) 38 (u) : (u) : (u) 

Nyderlandai 1 (u) 1 (u) : (u) 22 21 28 22 19 30 51 55 36 

Austrija 9 (u) : (u) 14 (u) 24 24 22 (u) : (u) : (u) : (u) 65 67 62 

Lenkija 5 4 (u) 6 (u) 50 51 49 27 23 31 18 22 14 
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Portugalija 6 : (u) 9 59 60 58 10 : (u) 14 25 31 19 

Rumunija 6 6 (u) 5 91 91 91 2 (u) : (u) : (u) 2 (u) : (u) : (u) 

Slovėnija : (u) : (c) : (c) 19 (u) 15 (u) 24 (u) 8 (u) 7 (u) 11 (u) 62 67 (u) 57 (u) 

Slovakija 10 : (u) 12 63 65 62 21 21 (u) 21 6 (u) : (u) 5 (u) 

Suomija 6 6 5 (u) 23 24 21 26 24 30 42 43 41 

Švedija 7 5 14 14 14 15 13 13 12 65 67 58 

Jungtinė 

Karalystė  4 3 5 33 30 37 21 15 28 41 51 29 

ES-28 7 5 9 37 36 38 15 11 18 29 35 23 

Source: Eurostat (lfso_12staywork) 

Pastaba:  “:” reiškia, kad duomenų nėra, “(u)” reiškia, kad duomenys nepatikimi; “(c)” rodo, kad tai konfidencialūs duomenys 
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7 lentelė: Pagrindinė priežastis skatinanti ekonomiškai neaktyvius asmenis gaunančius pensijas pasitraukti iš darbo (%), pagal lytį ir amžiaus 

grupę 50-69, ES-28, 2012 

  

Palankus finansinis 

susitarimas pasitraukti 

iš darbo  

Darbo netekimas ir/arba 

negalėjimas susirasti 

darbo  

Pasiekė maksimalų 

pensijos amžių  Įgijo teisę gauti pensiją  

Kitos su darbine veikla  

susijusios priežastys  

Bendr

as Vyrų 

Moter

ų 

Bendr

as Vyrų Moterų 

Bend

ras Vyrų 

Moter

ų 

Bendr

as Vyrų 

Moter

ų 

Bend

ras Vyrų Women 

Belgija 12 14 9 8 8 7 8 8 8 22 24 21 9 9 9 

Bulgarija :  (u) : (u) : (u) 5 6 (u) 5 : (u) : (u) : (u) 80 77 82 : (u) : (u) : (u) 

Čekijos 

Respublika  

0.2 

(u) 

0.3 

(u) : (c)  5 5 5 : : : 86 85 86 1 1 (u) 0.3 (u) 

Danija 7 8 6 12 13 10 2 3 (u) : (u) 29 29 28 6 5 7 

Vokietija 7 8 6 7 6 7 5 6 4 13 12 14 2 : (u) : (u) 

Estija :  (u) : (u) : (u) 27 27 28 5 (u) : (u) 5 (u) 13 12 (u) 14 7 : (u) 8 (u) 

Airija 17 19 13 6 6 7 16 18 14 19 19 18 5 6 3 (u) 

Graikija 1 1 (u) 1 (u) 1 1 (u) 1 (u) 28 31 25 61 59 63 1 1 (u) 1 (u) 

Ispanija 11 13 7 8 8 8 16 16 15 19 20 18 7 8 5 

Prancūzija 7 9 6 10 9 12 11 11 10 49 52 45 3 3 (u) 3 (u) 

Kroatija 7 (u) 6 (u) 7 (u) 12 11 (u) 12 (u) 6 (u) 7 (u) 5 (u) 38 33 42 5 (u) 5 (u) 5 (u) 

Italija 4 5 2 7 7 7 15 6 30 41 50 27 8 8 6 

Kipras 5 6 (u) : (u) 7 7 7 (u) 34 39 27 24 24 23 2 (u) : (u) : (u) 

Latvija 10 13 (u) 9 21 20 21 7 : (u) 8 (u) 22 22 22 8 10 (u) 7 (u) 

Lietuva 2 (u) : : (u) 9 10 (u) 9 45 39 49 18 18 17 3 (u) : (u) : (u) 

Liuksemburga

s 5 5 (u) : (u) 2 (u) 2 (u) : (u) 9 10 7 (u) 50 57 38 2 (u) 2 (u) : (u) 

Vengrija 1 : (u) 1 (u) 5 5 5 5 6 5 66 64 67 2 2 1 

Malta : : : : : : : (u) : (u) : (u) 87 87 85 : (c)  : (c)  : 

Nyderlandai 28 34 18 8 7 8 5 5 5 16 19 11 7 6 9 

Austrija 6 8 4 6 5 7 : (u) : (u) : (c)  53 46 60 : (u) : (u) : (u) 

Lenkija 4 4 4 6 6 6 8 7 8 58 53 61 2 2 (u) 2 

Portugalija 4 4 5 9 10 8 16 17 16 14 15 12 6 7 4 
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Rumunija 2 3 2 7 7 6 12 11 12 38 36 40 4 4 4 

Slovėnija :  (u) : (c)  : (c)  2 (u) 2 (u) 2 (u) 1 (u) : (u) 1 (u) 84 81 87 1 (u) 1 (u) 2 (u) 

Slovakija 3 5 2 11 14 9 15 12 16 43 34 49 7 10 6 

Suomija 3 3 2 16 17 15 3 4 3 34 31 37 5 6 4 

Švedija 13 16 10 5 7 2 17 18 16 19 19 20 7 7 6 

Jungtinė 

Karalystė  17 22 13 8 10 6 7 7 7 20 18 22 6 6 6 

ES-28 7 9 5 8 8 7 10 9 10 37 37 38 4 5 4 

Šaltinis: Eurostat (lfso_12reasnot) 

Pastaba:  “:” reiškia, kad duomenų nėra, “(u)” reiškia, kad duomenys nepatikimi; “(c)” rodo, kad tai konfidencialūs duomenys 
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8 lentelė: Pagrindinė priežastis skatinanti ekonomiškai neaktyvius asmenis gaunančius pensijas pasitraukti iš darbo (%), pagal lytį ir amžiaus 

grupę 50-69, ES-28, 2012 (tęsinys) 

  

Asmeninė sveikata ar 

negalia  

Šeimyninės ar su 

priežiūra/globa susijusios 

priežastys  Kitos priežastys Nepateikė atsakymo 

Bendras Vyrų 

Moter

ų 

Bendra

s Vyrų 

Moter

ų 

Bendra

s Vyrų 

Moter

ų 

Bendra

s Vyrų 

Moter

ų 

Belgija 17 16 18 4 3 7 2 2 (u) : (u) 19 17 21 

Bulgarija 10 13 9 2 (u) : (u) 2 (u) : (u) : (u) : (u) : : : 

Čekijos 

Respublika  7 9 6 1 : (c)  1 1 1 (u) 1 (u) 0.2 (u) 0.2 (u) 0.1 (u) 

Danija 32 31 32 6 5 7 7 7 7 : : : 

Vokietija 31 32 29 3 : (u) 6 8 7 8 26 27 24 

Estija 38 46 33 7 : (u) 9 (u) : (u) : (c)  : (u) : : : 

Airija 23 22 23 7 4 13 8 6 10 :  (u) :  (u) : (c)  

Graikija 6 6 5 1 1 (u) 2 1 1 (u) 2 1 (u) :  (u) 1 (u) 

Ispanija 29 28 31 3 1 7 7 5 10 1 0.4 (u) 1 (u) 

Prancūzija 15 13 17 3 : (u) 4 2 2 (u) 2 (u) :  (u) : (c)  :  (u) 

Kroatija 30 37 24 3 (u) : (c)  4 (u) 1 (u) : (c)  : (u) : : : 

Italija 13 12 14 6 3 10 7 8 5 0.2 0.3 (u) :  (u) 

Kipras 17 18 15 9 : (u) 19 3 (u) : (u) 4 (u) : : : 

Latvija 27 27 26 : (u) : (u) : (u) : (u) : (u) : (u) : (c)  : (c)  : (c)  

Lietuva 21 29 17 : (u) : (c)  : (u) : (u) : (c)  : (u) : : : 

Liuksemburgas 25 19 36 3 (u) : (u) 7 (u) 4 4 (u) 5 (u) :  (u) :  (u) : (c)  

Vengrija 18 20 16 3 1 (u) 4 1 : (u) : (u) :  (u) : (c)  :  (u) 

Malta 6 (u) 8 (u) : : (u) : (c)  : (u) : (u) : (c)  : (u) : : : 

Nyderlandai 21 18 26 2 1 (u) 4 12 9 18 0.3 (u) :  (u) : (c)  

Austrija 29 37 22 2 : (u) 3 3 3 3 : : : 

Lenkija 20 28 15 2 1 (u) 3 2 1 (u) 2 : : : 

Portugalija 37 36 39 5 : (u) 7 9 10 9 : (c)  : (c)  : (c)  

Rumunija 30 35 26 7 4 9 : (u) : (u) : (u) : : : 
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Slovėnija 10 14 6 (u) : (u) : (c)  : (u) 1 (u) : (u) : (u) : (c)  : (c)  : 

Slovakija 17 24 12 4 1 (u) 5 : (u) : (c)  : (c)  : : : 

Suomija 31 32 30 2 1 (u) 3 6 7 6 :  (u) :  (u) : 

Švedija 20 14 25 6 3 9 13 15 11 1 (u) :  (u) : (c)  

Jungtinė Karalystė  21 22 20 9 5 12 13 11 14 :  (u) :  (u) :  (u) 

ES-28 21 22 20 4 2 6 5 5 6 4 5 4 

Šaltinis: Eurostat (lfso_12reasnot) 

Pastaba:  “:” reiškia, kad duomenų nėra, “(u)” reiškia, kad duomenys nepatikimi; “(c)” rodo, kad tai konfidencialūs duomenys  
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9 lentelė: Procentas asmenų nuo bendro gyventojų skaičiaus patenkančių į skurdo rizikos 

kategoriją iki socialinių išmokų pervedimo (pensijos įeina į socialines išmokas) pagal riboto 

aktyvumo lygį, lytį ir amžių, 2012 

 

  

Dalinis ir gilus skurdas  Nepatenka 

Bendra

s Vyrų Moterų 

Bendra

s Vyrų Moterų 

16+ metų 69 67 70 38 35 40 

Nuo 55 iki 64 

metų 
63 60 66 43 37 49 

65+ metų 90 90 89 86 84 88 

Šaltinis: Eurostat (hlth_dpe030) 

 

10 lentelė: Oficiali vaiko priežiūra pagal amžiaus grupes ir trukmę - % nuo bendro gyventojų 

skaičiaus kiekvienoje amžiaus grupėje, 2012  

 

  

Mažiau nei  3 metai 

Nuo 3 metų iki 

minimalaus privalomo 

mokyklinio amžiaus  

Nuo minimalaus 

privalomo mokyklinio 

amžiaus iki 12 metų 

Nuo 1 iki 

29 val. 

30 val. ir 

daugiau 

Nuo 1 iki 

29 val. 

30 val. ir 

daugiau 

Nuo 1 iki 

29 val. 

30 val. ir 

daugiau 

BE 21 27 25 75 17 83 

BG 0 8 5 92 32 68 

CZ 2 1 27 48 40 48 

DK 8 59 9 85 34 66 

DE 9 15 40 51 44 47 

EE 4 14 10 83 49 51 

IE 10 11 68 14 60 39 

EL 5 15 37 39 26 63 

ES 21 15 52 40 50 48 

FR 17 23 45 50 43 56 

HR 0 12 9 32 63 31 

IT 10 11 21 70 17 83 

CY 7 19 32 42 65 34 

LV 4 19 7 72 26 72 

LT 3 5 6 68 70 29 

LU 21 27 45 35 53 46 

HU 2 6 14 61 17 70 

MT 16 1 31 60 7 93 

NL 39 7 75 14 77 23 

AT 7 7 57 23 52 48 

PL 1 5 10 26 45 49 

PT 1 34 5 81 7 92 

RO 11 4 48 11 84 5 

SI 2 36 11 81 29 70 
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SK 1 4 12 59 30 46 

FI 7 22 20 57 86 14 

SE 17 35 27 69 1 99 

UK 24 3 63 9 98 1 

EU2

8 
14 14 37 46 50 46 

Šaltinis: Eurostat, EU-SILC 

Pastaba: IE duomenys (pagal visus punktus) ir PT (tik: mažiau nei 3 metai ir nuo 1 iki 29 

val.) nurodyti pagal 2011 metų informaciją
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II priedas – Metodologija 

 

Moterų ir vyrų pensijų skirtumas apibrėžiamas kaip procentas, kokiu moterų vidutinė pensija 

yra mažesnė už vyrų. Jis apskaičiuojamas tokiu būdu: vienas minus moterų vidutinės pajamos 

padalijus iš vyrų vidutinių pajamų dydžio ir padauginus iš 100 gaunamas santykį išreiškiantis 

procentas.   

 

 
 

Ši metodologija moterų ir vyrų pensijų skirtumui apskaičiuoti grindžiama metodologija, kuri 

panaudota ir aprašyta ataskaitoje „Moterų ir vyrų pensijų skirtumai ES“. Ji nurodo EU-SILC 

tyrimą, kaip pagrindinį statistikos šaltinį apie pajamas, kuris gali būti naudojamas moterų ir 

vyrų pensijų skirtumui apskaičiuoti.  

 

Siekiant parengti informaciją apie moterų ir vyrų pensijų skirtumus ES Valstybėse narėse, 

buvo naudojami EU-SILC 2012 duomenys (pajamos už laikotarpį nuo 2011-01-01 iki 2011-

12-31) sukuriant asmenų pogrupį, kurie yra 65+ metų amžiaus ir turi bent vieną teigiamą 

pajamų rodiklį iš naudojamų kintamųjų: senatvės pensijos išmoką (PY100G), išmoką netekus 

maitintojo (PY110G) ar įprastinę pensiją pagal individualius privačių pensijų planus 

(PY080G).  

 

1) Senatvės pensijos išmokos (PY100G) skirtos teikti socialinę apsaugą nuo rizikos 

susijusios su senatve, pajamų netekimu, nepakankamomis pajamomis, 

savarankiškumo trūkumu kasdieniniame gyvenime, sumažėjusiu dalyvavimu 

socialiniame gyvenime ir kt. Senatvės pensijos išmokos apima tokias išmokas, kurios: 

mokamos vietoj darbinių pajamų, kai vyresnio amžiaus asmuo pasitraukia iš darbo 

rinkos, arba garantuoja tam tikras pajamas, kai asmuo sulaukia nustatyto amžiaus. Jos 

apima:   

 Senatvės pensijas: periodines išmokas skirtas gavėjo pajamoms palaikyti 

pasitraukus iš apmokamo darbo sulaukus nustatyto amžiaus arba paramą 

vyresnio amžiaus asmenims.  

 Išankstinės senatvės pensijos: tai periodiškai mokamos išmokos gavėjams, 

kurie pasitraukia iš apmokamo darbo anksčiau nustatyto laiko pagal 

atitinkamas schemas. Jos gali būti sumažintos ar nesumažintos pagal įprastinį 

pensijos dydį.   

 Dalinės pensijos: tai periodiškai mokama pilnos pensijos dalis vyresnio 

amžiaus darbuotojams, kurie tęsia darbinę veiklą, tačiau dirba mažiau valandų, 

arba kurių pajamos iš profesinės veiklos yra mažesnės už nustatytas lubas.   

 Priežiūros/slaugos išmokos: tai išmokos mokamos seniems žmonėms, kuriems 

reikia dažnos ar nuolatinės pagalbos, kad jie galėtų apmokėti papildomus 

tokios pagalbos teikimo kaštus (išskyrus medicininę priežiūrą), kai išmoka 

nėra patvirtintų išlaidų kompensavimas. 
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 Piniginės neįgalumo išmokos mokamos sulaukus nustatyto pensinio amžiaus. 

 Vienkartinės išmokos sulaukus nustatyto pensinio amžiaus.  

 Kitos piniginės išmokos: kitos periodinės ar vienkartinės išmokos mokamos 

pasitraukus iš apmokamo darbo ar sulaukus nustatyto senatvės amžiaus, tokios 

kaip pagrindinės sumos (angl. capital sums) mokamos asmenims, kurie 

neatitinka nustatytų reikalavimų periodinėms senatvės pensijoms mokėti, arba 

dalyvauja atitinkamose pensijų programose, kurios numato tik  tokių 

pagrindinių sumų/išmokų mokėjimą sulaukus pensinio amžiaus.  

Neįtraukia:  

 išmokų šeimai išlaikytiniams vaikams  

 paankstinto pasitraukimo iš apmokamo darbo išmokų dėl situacijos darbo 

rinkoje arba dėl sumažėjusio darbingumo 

 išmokų mokamų seniems žmonėms, kuriems reikia dažnos ar nuolatinės 

pagalbos, skirtos padengti papildomas tokios pagalbos teikimo išlaidas, kai 

išmoka nėra teikiama kaip patvirtintų išlaidų kompensavimas.  

2) Išmokos netekus maitintojo (PY110G) priklauso tokioms išmokoms, kurios teikia 

laikinas ar nuolatines pajamas žmonėms sulaukusiems pensinio amžiaus ir 

netekusiems sutuoktinio, partnerio ar kito artimiausio giminaičio, paprastai tada, kai 

pastarasis buvo pagrindinis tokios išmokos gavėjo šeimos maitintojas. Netekę 

maitintojo asmenys turintys teisę gauti tokią išmoką yra sutuoktinis ar buvęs mirusio 

asmens sutuoktinis, jos ar jo vaikai, vaikaičiai, tėvai ar kiti artimi giminės. Kai kuriais 

atvejais išmoka gali būti mokama ir ne šeimos nariui. Išmoka netekus maitintojo 

paprastai skiriama remiantis išvestine teise, t.y. teise, kuri pradžioje priklausė kitam 

asmeniui, o jo/s mirtis tapo priežastimi skirti šią išmoką. Ji apima:  

 išmoką netekus maitintojo: tai yra periodinė išmoka asmenims, kurie įgijo 

teisę gauti tokią išmoką dėl giminystės ryšio su mirusiu asmeniu, kuris 

dalyvavo atitinkamoje socialinio draudimo schemoje (našlėms ir našliams, 

našlaičiams ir kt.), (net ir sulaukus nustatyto pensinio amžiaus).  

 Išmoką mirties atveju (laidojimo pašalpa): vienkartinė išmoka kuriam nors iš 

asmenų turinčių teisę pagal giminystės ryšį su mirusiuoju gauti tokią išmoką 

(našlėms ir našliams, našlaičiams ir kt.) 

 Kitos piniginės išmokos: kitos periodinės ar vienkartinės išmokos mokamos 

remiantis išvestine maitintojo netekusio asmens teise. 

Neįtraukia: 

 išmokų šeimai išlaikytiniams vaikams  

 laidojimo išlaidų 

 papildomų darbdavio mokamų išmokų kitiems turintiems teisę asmenims kaip 

priedą prie socialinio draudimo išmokų netekus maitintojo, kai tokios išmokos 

negali būti atskirai ir aiškiai apibrėžtos kaip socialinės išmokos.  

Pastaba: periodinės išmokos asmenims, kurių teisės yra įgytos per giminystės ryšį 

su žuvusiu karo metu asmeniu yra įtrauktos į PY110. Išmokos netekus maitintojo 

mokamos sulaukus nustatyto pensinio amžiaus yra įtrauktos į kategoriją „Senatvės 

pensijos“.  



 
 

46 
 

3) Įprastinės pensijos pagal individualius privačius planus (PY080G) apima gaunamas 

pensijas ir metines rentas per ataskaitinį laikotarpį kaip palūkanas ar dividendus iš 

individualių privačių draudimo schemų, t.y. pilnai organizuotas schemas, kai įmokos 

yra mokamos įmokų mokėtojo nuožiūra nepriklausomai nuo darbdavio ar valstybės 

nuostatų. Jos apima: 

 senatvės, maitintojo netekimo, ligos, neįgalumo ir nedarbo pensijas gaunamas 

kaip palūkanos ar dividendai iš individualaus draudimo privačių planų.  

Neįtraukia: 

 pensijų iš privalomų valstybinių schemų. 

 Pensijų iš privalomų darbdavio išmokomis grindžiamų schemų
7
 

 

Taigi, tiksli skaičiavimams naudota formulė yra tokia:  

 

 

kur F reiškia moteris, o M – vyrus. Asmeniniai skerspjūvio svoriai moterims nustatyti  per 

“i”, o atitinkamai vyrams per “j” (EU-SILC kintamasis PB040). PB040 svoriai leidžia EU-

SILC pavyzdžiams atspindėti atitinkamos šalies gyventojus.  

 

                                                           
7
 Tikslinių kintamųjų aprašymas, skerspjūvio ir išilginių,  
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III priedas – Valstybių narių pensijų sistemų santrauka  
 Pagrindiniai principai Išmokos: Skaičiavimo metodika ar pensijų 

formulė  

B
el

g
ij

a 

Privalomojo socialinio draudimo sistema 

finansuojama daugiausia iš  ekonomiškai 

aktyvių gyventojų įmokų  (pagal darbo 

sutartį ir savarankiškai dirbančių 

asmenų) mokant su uždarbiu susietas 

pensijas priklausomai nuo sumokėtų 

įmokų ir priklausymo tokiai schemai 

trukmės bei dydžio atsižvelgiant į 

šeimyninę padėtį.  

Oficialus pensinis amžius – 65 metai tiek 

moterims, tiek ir vyrams.  

Už kiekvienus įskaitomus metus pensijos dalis 

skiriama pagal tokias formules: 

Vieniši ar susituokę be išlaikomų sutuoktinių: S x 

60% x 1/45. 

Susituokę  ir turintys išlaikomus sutuoktinius S x 

75% x 1/45. 

S = bazinė alga (angl. reference salary) 

 

 

  

B
u
lg

ar
ij

a 

Pirmoji pakopa: valstybinis pensijų 

draudimas, kuris veikia kaip standartinė 

perskirstomoji pensijų sistema  

(angl. pay-as-you-go system). Tai 

privaloma sistema apimanti visus 

darbdavių samdomus darbuotojus, 

savarankiškai dirbančius asmenis, 

ūkininkus, asmenis dirbančius be 

oficialios darbo sutarties ir kitus; beveik 

30 kategorijų apdraustų asmenų. Teisę į 

pensiją vyrai įgyja sulaukę 63 metų ir 8 

mėnesių bei turėdami 37 metų ir 8 mėn. 

draudimo stažą; o moterys – būdamos 60 

metų ir 8 mėn. amžiaus, turėdamos 34 

metų ir 8 mėn. draudimo stažą. Nuo 

2011-12-31 pensinis amžius ir 

reikalaujamas draudimo stažas ėmė 

didėti.  

Antroji pakopa: papildomas privalomas 

draudimas pensijai gauti grindžiamas 

nustatyto dydžio pilnai finansuojamų 

įmokų principu. Antrajai pakopai 

priklauso dviejų tipų fondai. Vienas jų – 

taip vadinamas Universalusis pensijų 

fondas (angl. Universal Pension Fund), 

kuris apima visus asmenis gimusius po 

1959-12-31. Antrasis – tai Profesinis 

pensijų fondas (angl. Professional 

Pension Fund) apimantis asmenis 

dirbančius pagal pirmąją ar antrąją darbo 

kategoriją.  

Pirmoji pakopa: bazinis skaičiavimo dydis yra 

dauginamas iš 1.1 % už kiekvienus draudimo 

metus ir atitinkamu dydžiu už kiekvieną 

papildomą draudimo mėnesį(1.2% nuo 2017-01-

01). Bazinis skaičiavimo dydis dauginamas iš 4% 

už kiekvienus draudimo metus ir atitinkamu 

dydžiu už kiekvieną papildomą draudimo mėnesį 

tais atvejais, kai asmenys atitinka nustatytus 

reikalavimus teisei į pensiją pagal draudimo ir 

senatvės pensijų schemas, bet tęsia darbinę veiklą 

neskiriant pensijos. Jų draudimo laikotarpis yra 

tokiu atveju pakoreguojamas priklausomai nuo to, 

ar jis buvo įgytas pagal pirmą, antrą ar trečią 

darbo kategoriją.  

Antroji pakopa: papildomas senatvės pensijos 

dydis iki gyvenimo pabaigos nustatomas 

remiantis: 

*asmeninėje sąskaitoje sukauptomis lėšomis; 

*biometrinėmis lentelėmis; 

*technine palūkanų norma. 

Fiksuoto laikotarpio paankstintos profesinės 

pensijos dydis nustatomas remiantis: 

*asmeninėje sąskaitoje sukauptomis lėšomis; 

*gavimo laikotarpiu; 

*technine palūkanų norma. 
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 Pagrindiniai principai Išmokos: Skaičiavimo metodika ar pensijų 

formulė  

Č
ek

ij
o
s 

R
es

p
u
b
li

k
a 

 

Privalomojo socialinio draudimo sistema 

finansuojama įmokomis ir apimanti visus 

ekonomiškai aktyvius  gyventojus (pagal 

darbo sutartį ir savarankiškai dirbančius 

asmenis) ir jiems prilygintas grupes, 

teikianti su darbo užmokesčiu susietas 

pensijas priklausomai nuo sumokėtų 

įmokų ir draudimo trukmės.  

Oficialus pensinis amžius – 62 metai ir 8 

mėn. vyrams, o moterims priklauso nuo 

išaugintų vaikų skaičiaus: 61 metai ir 8 

mėn. neturinčioms vaikų; išauginus 1 

vaiką - 60 metų ir 8 mėn.; išauginus 2 

vaikus - 59 metai ir 8 mėn.; išauginus 3 

ar 4 vaikus - 58 metai ir 8 mėn.; 

išauginus 5 ir daugiau vaikų- 57 metai ir 

8 mėn.   

Pensinis amžius vyrams laipsniškai 

didėja po 2 mėnesius kiekvienais metais, 

o moterims po 4 mėnesius kiekvienais 

metais (6 mėn. nuo 2018) iki tol, kol 

susilygins su vyrų. Po to, pensinis 

amžius bus ilginamas po 2 mėnesius per 

metus.  

Pensiją sudaro du elementai: 

Bazinis dydis: fiksuoto dydžio (9% nuo vidutinės 

mėnesio algos) EUR 85 per mėnesį. 

Procentinis dydis: su uždarbiu susietas elementas 

apskaičiuojamas nuo Asmeninės vertinimo bazės 

(angl. Personal Assessment Base) ir draudimo 

metų skaičiaus: 1.5% (ar 1.2%  už su įmokomis 

siejamą draudimą pagal 1-ąją ir 2-ąją pakopas) 

nuo asmeninės vertinimo bazės per draudimo 

metus (netaikant maksimalaus dydžio).  

 

 

D
an

ij
a 

Socialinė pensija: iš mokesčių 

finansuojama universali socialinės 

apsaugos  schema apimanti visus 

gyventojus gaunančius fiksuoto dydžio 

pensijas priklausomai nuo gyvenimo 

šalyje trukmės.  

Papildoma pensija: privaloma socialinio 

draudimo schema finansuojama iš įmokų 

ir apima samdomus darbuotojus ir jiems 

prilyginamas grupes skiriant pensijas 

atsižvelgiant į įmokas.   

Oficialus pensinis amžius – 65 metai tiek 

moterims, tiek ir vyrams.  

 

 

Socialinė pensija:  

(1) bazinė pensija: 1/40 nuo €9,506 metinių 

pajamų dydžio už kiekvienus gyvenimo šalyje 

metus asmenims nuo 15 iki 65 metų amžiaus iki 

maksimalaus 40/40 dydžio. Bazinė pensija 

mažinama iš profesinės veiklos pensininko 

gaunamų pajamų dydžiu;  

(2) pensijos priedas: 1/40 nuo €4,764 metinių 

pajamų susituokusiems/kartu gyvenantiems 

pensininkams arba nuo €9,874 vieniems 

gyvenantiems pensininkams už kiekvienus 

gyvenimo šalyje metus nuo 15 iki 65 metų 

amžiaus iki maksimalaus 40/40 dydžio. Pensijos 

priedas mažinamas visų pensininko ir jo/s 

sutuoktinio ar kartu gyvenančio partnerio 

gaunamų pajamų dydžiu.  

Papildoma pensija: €3,218 metinė išmoka 

mokama asmeniui sulaukusiam 65 metų, jei jis 

buvo apsidraudęs pagal papildomos pensijos 

schemą nuo 1964 metų balandžio 1 d. ir visą tą 

laiką dirbo pilnu etatu. Papildomos pensijos, 

kurios yra mažesnės nei €335 per metus bus 

keičiamos vienkartine išmoka.  
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 Pagrindiniai principai Išmokos: Skaičiavimo metodika ar pensijų 

formulė  

V
o
k
ie

ti
ja

 

Privalomojo socialinio draudimo sistema 

finansuojama iš įmokų ir mokesčių, kuri 

apima pagal darbo sutartį ir tam tikras 

savarankiškai dirbančių asmenų grupes 

skiriant su darbo užmokesčiu susietas 

pensijas priklausomai nuo sumokėtų 

įmokų ir draudimo trukmės. Oficialus 

pensinis amžius – 67 metai tiek 

moterims, tiek ir vyrams.  

 

 

 

Pensijos formulė: PEP x RA (1,0) x AR 

PEP (Personal Remuneration Points) Asmeniniai 

apmokėjimo taškai: apmokėjimo taškų suma 

skaičiuojama nuo draudžiamo darbo užmokesčio 

už kiekvienus metus padalinus iš nacionalinio 

šalies darbo užmokesčio vidurkio tais pačiais 

metais ir užskaitomų su įmokomis nesiejamų 

laikotarpių ir dauginama iš įgytos teisės faktoriaus 

(angl. access factor). Įgytos teisės faktorius 

nustatomas pagal apdraustojo asmens amžių 

pradedant mokėti pensijos išmokas ir mažinamas 

paankstinto išėjimo į pensiją atveju arba 

didinamas pensijos atidėjimo atveju sulaukus 

nustatyto pensinio amžiaus.  

RA (Pensijos tipo faktorius- angl. Pension type 

factor): šis veiksnys nustatomas pagal atitinkamą 

draudimo tikslą (1.0 pilnai senatvės pensijai).  

AR (angl. Current pension value -  dabartinis 

pensijos dydis): dydis lygus mėnesinei senatvės 

pensijai pagal bendrą pensijų draudimo schemą be 

jokių atskaitymų, jei su vidutiniu darbo 

užmokesčiu susijusios įmokos buvo mokamos už 

vienerius kalendorinius metus. Jis koreguojamas 

kiekvienais metais priklausomai nuo darbo 

užmokesčio ir atlyginimų kaitos. Faktinis pensijos 

dydis siekia €28.14 senosiose Žemėse (Länder) ir  

€25.74 naujosiose Žemėse (Länder).  

E
st

ij
a 

Senatvės pensija: universali socialinio 

draudimo schema finansuojama iš įmokų 

mokant pensijas priklausomai nuo 

dalyvavimo schemoje trukmės (iki 1998) 

ir priklausomai nuo įmokų (nuo 1999).  

Nacionalinė pensija: mokesčiais 

grindžiama universali schema 

garantuojanti minimalią pensiją 

asmenims, kurie neįgijo teisės į senatvės 

pensiją.  

Papildoma pensija (2-oji pakopa): pilnai 

finansuojama vyriausybei prižiūrint 

privataus turto draudimo valdymo 

pagrindu mokama įmokomis grindžiama 

pensija. Dalyvavimas šioje pensijų 

schemoje yra privalomas asmenims 

įsiliejantiems į darbo rinką, t.y. 

asmenims, gimusiems 1983 metais ir 

vėliau.  

Oficialus pensinis amžius: 63 metai 

vyrams ir 62 metai moterims (2013). 

Senatvės pensijos apskaičiuojamos kaip 3 

komponentų suma: 

*bazinis dydis (nuo 2013-04-01 bazinis dydis yra 

€126.8183); 

*ištarnauto laiko komponentas, apskaičiuojamas 

kaip pensijų draudimo stažas įgytas tarnybos 

pagrindu (iki 1998-12-31)  padauginus iš vienerių 

tarnybos metų vertės. Komponentas 

apskaičiuojamas pensijų draudimo stažo pagrindu 

priklauso nuo pensijų draudimo metų skaičiaus, 

kurį pretendentas pensijai gauti įgijo iki 1998-12-

31.  

*draudimo komponentas, apskaičiuojamas kaip 

metinių pensijos koeficientų suma, kuri nustatoma 

remiantis registruojamu socialiniu mokesčiu 

mokamu nuo 1999-01-01 padauginus iš vienerių 

tarnybos metų vertės. Šiai pensijai apskaičiuoti 

sumuojami pretendento pensijai gauti pensijos 

draudimo koeficientai, socialinio mokesčio dydis, 

kuris registruojamas  apdraustojo asmens 

sąskaitoje pensijų draudimo registre  ir dalijami iš 
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Pensinis amžius yra laipsniškai ilginamas 

ir bus suvienodintas tiek moterims, tiek 

ir vyrams iki 2016 metų ir sieks 63 

metus. Nuo 2017 metų pensinis amžius 

bus ir toliau didinamas iki 65 metų 2026 

metais.  

tais pačiais kalendoriniais metais nustatyto 

nacionalinio socialinio mokesčio vidurkio.  

Nuo 2013-04-01 ištarnauto laiko vertė lygi 

€4.718. 

Bazinis dydis ir ištarnauto laiko vertė priklauso 

nuo metinio indeksavimo.  

2-oji pakopa: renta/anuitetas iki gyvenimo 

pabaigos (vienoda abiejų lyčių atžvilgiu). 

A
ir

ij
a 

Privalomojo socialinio draudimo schema 

finansuojama įmokų pagrindu ir skirta 

ekonomiškai aktyviems gyventojams 

(pagal darbo sutartį ir savarankiškai 

dirbantiems asmenims) su fiksuoto 

dydžio išmokomis.  

Valstybinė pensija (įmokų pagrindu) yra 

mokama nuo 66 metų amžiaus visiems 

asmenims, kurie atitinka nustatytas 

įmokų mokėjimo sąlygas (išėjimas į 

pensiją nėra tinkamumo sąlyga šiai 

pensijai gauti). 

Valstybinė pensija (pereinamojo 

laikotarpio) nebemokama, jei asmuo 

sulaukė 65 metų 2014m. sausio 1 d.  ir 

vėliau. 

 

 

Valstybinė pensija (įmokų pagrindu): €230.30 per 

savaitę (maksimali). Jei registruotas vidutinis 

metinių įmokų savaičių skaičius yra didesnis nei 

10, bet mažesnis nei 48, mokama sumažinto 

dydžio pensija.  

 

 

G
ra

ik
ij

a
 

Privalomojo socialinio draudimo sistema 

finansuojama iš įmokų, apimanti 

samdomus  darbuotojus ir teikianti su 

uždarbiu susijusias pensijas, 

priklausomai nuo įmokų ir draudimo 

trukmės. 

Taikomos įvairios specialios schemos 

atskiroms savarankiškai dirbančių 

asmenų grupėms. 

Yra galimybė mokėti papildomas įmokas 

karinės tarnybos ir vaiko priežiūros 

atostogų laikotarpiu. 

Oficialus pensinis amžius: 67 metai 

vyrams ir moterims (jei turi 15 metų 

Asmenys, apdrausti iki 1993-01-01: bazinė 

pensija: fiktyvaus darbo užmokesčio procentas 

imamas kaip pagrindas ir svyruoja nuo 70% iki 

30% atvirkštinio santykio su uždarbiu.  

Asmenys, apdrausti nuo 1993-01-01: pensijos 

dydis priklauso nuo apdraustų metų skaičius. 

Vieneri metai atitinka 2% pensijų draudimo 

pajamų. 
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draudimo stažą); 62 metai vyrams ir 

moterims (jei turi 40 metų draudimo 

stažą). 

 

 

Is
p
an

ij
a 

Privalomojo socialinio draudimo 

sistema finansuojama iš įmokų, 

apimanti samdomus darbuotojus ir 

jiems prilygintas grupes ir teikianti su 

darbo užmokesčiu susietas pasitraukimo 

iš ekonominės veiklos pensijas (angl. 

retirement pensions), priklausomai nuo 

įmokų ir draudimo trukmės. Taikoma 

speciali schema savarankiškai 

dirbantiems asmenims. 

Oficialus pensinis amžius:  65 metai 

vyrams ir moterims (sukaupus 35 metų 

ir 6 mėnesių įmokas); 65 metai ir du 

mėnesiai vyrams ir moterims (sukaupus 

mažiau nei 35 metų ir 6 mėnesių 

įmokas). 

Laipsniškai didinamas iki 2027: 65 metai 

vyrams ir moterims (sukaupus 38 metų ir 

6 mėnesių įmokas); 67 metai vyrams ir 

moterims (sukaupus mažiau nei 38 metų 

ir 6 mėnesių įmokas). 

 

Senatvės pensija apskaičiuojama taikant 

procentinę normą. Normos rodiklis prasideda 

nuo 50 proc. su 15 metų įmokų ir padidėja 0,21 

proc. už kiekvieną papildomą mėnesį nuo 1-mo 

iki 136-to mėnesio ir 0,19 proc. už sekančius 83 

mėnesius, kol pasiekiamas 100 proc. po 35,5 

metų įmokų (2027: 100 proc. po 37 metų 

įmokų). 

Darbuotojai, sulaukę nustatyto pensinio amžiaus 

ir sukaupę daugiau nei 15 metų įmokų mokėjimo 

stažą, ir toliau dirba, turi teisę gauti 2-4 proc. 

priedą prie pensijos už kiekvienus pilnus 

papildomų įmokų mokėjimo metus, užskaitomus 

nuo nustatyto pensinio amžiaus ir faktinio 

išėjimo į pensiją laikotarpio pagal šią skalę: 2 

proc. iki 25 metų įmokų; 2,75 proc. nuo 25 iki 37 

metų; ir 4 proc. nuo 37 metų. 

Pensija mokama 14 kartų per metus. 
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P
ra

n
cū

zi
ja

 

Privaloma bazinė ir papildoma socialinio 

draudimo sistema, finansuojama iš 

įmokų ir teikianti su darbo užmokesčiu 

susietas pensijas, priklausomai nuo 

įmokų ir draudimo trukmės.   

Oficialus pensinis amžius:  

Pagal bendrą schemą samdomiems 

darbuotojams: 

* Jei sukauptas minimalus draudimo 

laikotarpis: 60 metų asmenims 

gimusiems iki 1951 m. liepos 1 d. 

Pensinis amžiaus pailgėja penkiais 

mėnesiais nuo gimimo metų iki 62 metų 

amžiaus asmenims gimusiems 1955 

metais ar vėliau. 

* Jei minimalus draudimo laikotarpis 

nesukauptas: 65 metai asmenims 

gimusiems iki 1951 m. liepos 1 d. 

Pensinis amžius kasmet laipsniškai 

didinamas iki 67 metų asmenims 

gimusiems 1955 metais ar vėliau. 

Papildomos sistemos samdomiems 

darbuotojams ir administracijos 

personalui: nuo 65 ir 67 metų arba gavus 

pilną bazinės pensijos dydį.  

 

Bendra schema samdomiems darbuotojams: 

bazinis darbo užmokestis  x t x n / nuo 160 

iki166 pagal gimimo metus. 

t = pensijos norma, nustatoma remiantis 

apdraustojo amžiumi ir draudimo metų 

skaičiumi. Maksimali norma 50 proc., jei 

sukaupta 160 ketvirčių draudimo laikotarpių 

apdraustiesiems asmenims, gimusiems iki 1949 

m, didinama vienu ketvirčiu kiekvienai kartai kol 

pasieks 165 ketvirčius tiems, kurie gimė 1953 ir 

1954 metais, ir 166 gimusiems 1955-1957 

metais. Pensijos dydis mažinamas, jei nepasiekta 

maksimali trukmė. Pensija palaipsniui mažinama 

kas ketvirtį nuo 2,125 proc. per ketvirtį (kartai 

gimusiai 1946 metais) iki 1,25 proc. (kartoms 

gimusioms po 1952 m.). 

Visa norma taikoma tam tikroms grupėms 

nepriklausomai nuo įmokų mokėjimo metų 

skaičiaus (pavyzdžiui, samdomiems 

darbuotojams su nustatyta 50 proc. negalia, fizinį 

darbą dirbančioms moterims, kurios išaugino 3 

vaikus, karo veteranams ar aukoms) arba, jei 

apdraustasis asmuo sulaukė nustatyto pensinio 

amžiaus pilnai pensijos išmokai gauti (nuo 65 iki 

67 metų priklausomai nuo gimimo metų) 

pensijos mokėjimo laikui atėjus.  

n = draudimo laikotarpis: 150 ketvirčių 

apdraustiesiems gimusiems 1943 ar anksčiau. 

160 ketvirčių kartoms gimusioms po 1947m. 

Kartoms gimusioms po 1949 m. draudimo 

laikotarpis atitinka tą, kurio reikalaujama pilno 

dydžio pensijai gauti. 

Papildomos sistemos samdomiems darbuotojams 

ir administracijos personalui: bendras taškų 

skaičius padaugintas iš taško vertės. 
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Privalomojo socialinio draudimo 

schema ekonomiškai aktyviems 

gyventojams mokant išmokas susijusias 

su ankstesniu užmokesčiu ir darbo 

stažu, papildyta privalomai  

finansuojama antrosios pakopos 

sistema. 

Oficialus pensinis amžius: 65 metai 

vyrams, 61 metai moterims. Pensinis 

amžius moterims yra laipsniškai 

didinamas 3 mėnesiais per 

kalendorinius metus nuo 2010 m. 

lapkričio 1 d. iki tol, kol pasieks 65 

metų amžių 2030 m. Pensinis amžius 

moterims ir vyrams nuo 2031 m. bus 

laipsniškai didinamas 3 mėnesiais per 

kalendorinius metus tol, kol pasieks 67 

metų amžių 2038 m. 

 

 

 

Pirmoji pakopa: Tie, kurie turi teisę tik į 

pirmosios pakopos pensiją: asmeniniai taškai x 

pensijos koeficiento x faktinio pensijos dydžio. 

Asmeniniai taškai: taškų dydžio vidurkis x bendro 

reikalaujamo laikotarpio. Taškų dydis: bruto arba 

neto atitinkamo asmens darbo užmokestis 

kiekvienais kalendoriniais metais, padalintas iš  

nacionalinio bruto arba neto metinio darbo 

užmokesčio vidurkio nustatyto  visiems pagal 

darbo sutartį dirbantiems asmenims tais pačiais 

metais. Taškų dydžio vidurkis: bendra taškų suma 

padalinta iš atitinkamo laikotarpio, už kurį 

įskaitomi taškai (uždarbio istorija po 1970 m., 

kuri gali būti trumpesnė nei bendras reikalaujamas 

laikotarpis.) Pensijos koeficientas: 1. Faktinis 

pensijos dydis:  vieno asmeninio taško dydį du 

kartus per metus nustato Kroatijos Pensijų 

draudimo instituto Valdymo taryba. 

Asmenys turintys teisę į pensiją pagal pirmąją ir 

antrąją pakopas gaus pirmosios pakopos pensiją 

už draudimo laikotarpį užbaigtą iki antrosios 

pakopos įvedimo. Už draudimo laikotarpį 

užbaigtą po antrosios pakopos įvedimo jie gauna 

bazinę pensiją pagal pirmąją pakopą, kuri 

priklauso nuo bazinės pensijos koeficiento. Šiuo 

metu bazinės pensijos koeficientas yra 0,75 ir 

atspindi pirmosios pakopos įmokų tarifo dalį 

asmenims apdraustiems pagal abi pakopas (t.y. 15 

proc.) pagal pirmosios pakopos įmokų tarifą 

asmenims apdraustiems tik pagal pirmąją pakopą 

(t.y. 20 proc.). 

Nuo 2007 lapkričio mėn. Pensijų priedų 

įstatymas numato pensijų priedus visų tipų 

pirmosios pakopos pensijoms, paskirtoms nuo 

1999 m, pridedant po 4 proc. prie 1999 m. 

paskirtos pensijos iki 27 proc. prie pensijos 

paskirtos nuo 2010 m. Nuo 2012 m. sausio 1 d. 

pensijos priedas buvo įtrauktas į pensijos sumą. 

Pagal Įstatymą dėl pensijų paskirtų 

palankesnėmis sąlygomis mažinimo, palankesnės 

pensijos paskirtos tam tikrų kategorijų 

apdraustiesiems asmenims mažinamos 10 proc. 

Po sumažinimo pensijos dydis negali būti 

mažesnis nei 655 €. 

Antroji pakopa: apskaičiuojama pagal asmens 

sąskaitoje turimas lėšas ir statistines lenteles 

abiejų lyčių asmenims. Dėl pensijų išmokos 

rūšies bus susitarta sudarant sutartį tarp pensijų 
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draudimo bendrovės ir gavėjo.  

 

 

It
al

ij
a 

Bendra Darbo Draudimo Privaloma 

schema apimanti privataus sektoriaus 

darbuotojus, mokant išmokas, 

apskaičiuotas remiantis dviem 

lemiamais veiksniais: amžiumi ir 

sukauptomis įmokomis. 

Specialios privalomos schemos taip pat 

yra skirtos savarankiškai dirbantiems 

asmenims, kadangi tam tikras skaičius 

specialių pensijų fondų yra skirtas 

konkrečių kategorijų darbuotojams. 

Oficialus pensinis amžius: vyrams 

dirbantiems privačiame sektoriuje, 

savarankiškai dirbantiems asmenims ir 

jiems prilygintiems darbuotojams - 66 

metai ir 3 mėnesiai; valstybės 

tarnautojams (moterims ir vyrams) - 66 

metai ir 3 mėnesiai; moterims 

dirbančioms privačiame sektoriuje - 63 

metai ir 9 mėnesiai; savarankiškai 

dirbančioms moterims ir jiems 

prilygintoms moterims - 64 metai ir 9 

Apdraustų iki 1996-01-01 asmenų įmokų 

laikotarpiams sukauptiems iki 2011-12-31, 

taikoma tokia su darbo užmokesčiu susieta 

skaičiavimo sistema:  

* Uždarbis iki 46,076 € (viršutinė riba): 2% x n x 

E. 

* Dalinė suma iki € 61,281.08 (viršutinė riba x 

1,33): 1.6% xnx E. 

* Dalinė suma iki € 76,486.16 (viršutinė riba x 

1.66): 1,35% xnx E. 

* Dalinė suma iki € 87,544.40 (viršutinė riba x 

1.90): 1.1% xnx E. 

* Uždarbis viršijantis € 87,544.40: 0,9% x N x E. 

n = draudimo metų skaičius (maksimalus: 40). 

E = bazinis darbo užmokestis. 

Už įmokų laikotarpius sukauptus nuo 2012-01-

01 atitinkamos pensijų sumos turi būti 

apskaičiuojamos pagal su įmokomis susietą 

skaičiavimo sistemą: įmokų sumos kasmet 

koreguojamos, atsižvelgiant į BVP augimo 

vidurkį per pastaruosius penkerius metus. 

Pensijos dydis apskaičiuojamas padauginant 
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mėnesiai; ir 65 metai ir 3 mėnesiai 

gerovės sistemos pagrindu socialinei 

pašalpai skirti. Pensinis amžius yra 

palaipsniui didinamas, atsižvelgiant į 

gyvenimo trukmės ilgėjimą. Nuo 2021 

m. sausio mėn. pensinis amžius negalės 

būti mažesnis kaip 67 metai (jis pasieks 

69 metus ir 9 mėnesius iki 2050 metų). 

Pensijų išmokų atidėjimo schema 

nebetaikoma. 

 

 

bendrą įmokų sumą iš transformacijos 

koeficiento (t.y. statistinio  koeficiento, kuris 

skiriasi priklausomai nuo amžiaus, ir kuris yra 

palaipsniui didinamas atsižvelgiant į gyvenimo 

trukmę). 

 

 

K
ip

ra
s 

Privalomojo socialinio draudimo sistema 

finansuojama iš įmokų ir apimanti 

ekonomiškai aktyvius gyventojus  (pagal 

darbo sutartį ir savarankiškai dirbančius 

asmenis) mokant su uždarbiu susietas 

pensijas ir kitas išmokas, priklausomai 

nuo įmokų ir draudimo laikotarpio 

trukmę. 

Oficialus pensinis amžius: 65 metai 

vyrams ir moterims; 63 metai 

kalnakasiams. 

 

 

Bazinė pensija: 60% savaitinės pensijos dydžio 

nuo metinio draudimo taškų vidurkio sumokėto 

pagal bazinę draudimo schemą, didinama iki 80%, 

90% ir 100% atitinkamai už pirmąjį, antrąjį ar 

trečiąjį išlaikytinį. Tuo atveju, kai išmokos 

gavėjas neturi išlaikomo sutuoktinio, išmokos 

padidėjimas išlaikomiems vaikams bet kokiu 

atveju lygus 10% bazinės pensijos už kiekvieną 

vaiką (didžiausias išlaikomų vaikų skaičius: du). 

Papildoma pensija: 1,5% bendros draudimo taškų 

sumos sumokėtos ir įskaitytos papildomo 

draudimo schemoje per visą pretendento gauti 

tokią pensiją karjerą konvertuojamas į pensijos 

savaitės dydžio sumą padalijant iš 52. 

Senatvės pensija mokama už 13 mėnesių per 

metus. 

Apskaičiuojant pensijos dydį nuo 2013 m. sausio 

7 d. iki 2017 sausio 1 d., nustatytas bazinis 

apdraustojo darbo užmokesčio dydis yra 172,98 € 

per savaitę arba 8995 € per metus. 

L
at

v
ij

a 

Privalomojo socialinio draudimo sistema 

finansuojama iš įmokų apimanti visus 

pagal darbo sutartį ir savarankiškai 

dirbančius asmenis: 

* 1 pakopa: perskirstymo (angl. Pay-as-

you-go) schema, skirianti su uždarbiu 

susietas pensijas, priklausomai nuo 

įmokų ir draudimo laikotarpio trukmę. 

* 2  pakopa: finansuojama schema, 

teikianti pensijas priklausomai nuo 

sukauptų įmokų ir pasirinkto pensijų 

fondo. 

1-oji pakopa: Pensijų formulė: P = K / G, kur P = 

metinė pensija; K = apdraustojo asmens pensijos 

kapitalas/lėšos; G = laikotarpis (metais), per kurį 

yra planuojamos pensijų išmokos, pradedant nuo 

pensijos paskyrimo metų (prognozuojama 

gyvenimo trukmė pagal tam tikrą pensinį amžių). 

Pensijų formulė pereinamuoju laikotarpiu: P = Ks 

& # 43 K / G kur P, K, G – žr. aukščiau; Ks = 

pradinis (įskaitytas) kapitalas, apskaičiuotas pagal 

šią formulę: Ks = Vi x As x 0,2, kai As = 

draudimo stažas iki 1995 metų (imtinai); Vi = 

vidutinės atskirų įmokų pajamos. 
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Savanoriška draudimo schema: privatus 

pensijų draudimas (3 pakopa), 

finansuojama iš įmokų. 

Oficialus pensinis amžius: vyrams ir 

moterims: 62 metai ir 3 mėnesiai. 

Oficialus pensinis amžius palaipsniui 

didinamas po 3 mėnesius per metus, kol 

pasieks 65 metus 2025 m. 

 

 

2 –oji pakopa: dvi galimybės: (1) sukauptas 

finansuojamas pensijų kapitalas turi būti 

perkeliamas į atskirą pirmosios pakopos pensijų 

kapitalo sąskaitą ir pensija apskaičiuojama iš 

bendros sumos pagal anksčiau aprašytą formulę; 

(2) dalyvis gali už sukauptas finansuojamos 

pensijos kapitalo lėšas įsigyti rentą/anuitetą iš 

draudimo bendrovės visam gyvenimui.  

 

L
ie

tu
v
a 

1 pakopa: privalomojo socialinio 

draudimo sistema,  finansuojama iš 

įmokų ir apimanti ekonomiškai aktyvius 

gyventojus (pagal darbo sutartį ir 

savarankiškai dirbančius asmenis) ir 

suteikia fiksuoto  dydžio pensiją ir su 

pajamomis susijusį elementą. 

2 pakopa: 2 pensijų kaupimo pakopa 

prasidėjo 2004 metais.  Asmuo 

apdraustas pilnu pensijų draudimu 

(pagrindinei ir papildomai pensijos 

dalims) gali savanoriškai pasirinkti, ar 

likti tik socialinio draudimo sistemoje ar 

pereiti į 2-ąją pakopą ir nukreipti dalį 

socialinio draudimo įmokų papildomai 

senatvės pensijos daliai (2,5% 2004 

metais, 3,5% 2005 m, 4,5% 2006 m, 

5,5% 2007 ir 2008 m, 3% nuo 2009 m. 

sausio 1 d. iki birželio 30 d., 2% nuo 

2009 m. liepos 1 d.  iki 2011 m. 

gruodžio 31 d., 1,5% 2012 metais, 2,5% 

2013 m., 2% 2014 m.) į asmeninę 

sąskaitą pasirinktame privačiai 

valdomame pensijų fonde. 

Nuo 2014 m. asmenys, kurie mokės 

papildomą 1% įmoką nuo savo 

atlyginimo gaus iš valstybės biudžeto 

1% įmoką nuo jų vidutinio darbo 

užmokesčio per praėjusius metus. 

Perėjus į 2 pakopą neleidžiama grįžti tik 

į socialinio draudimo sistemą. 

Oficialus pensinis amžius: vyrams - 63 

metai; moterims - 61 metai. Nuo 2012 

m. pensinis amžius kasmet didinamas 4 

mėnesiais moterims ir 2 mėnesiais 

vyrams, kol pasieks 65 metus tiek 

Mėnesio senatvės pensija apskaičiuojama pagal 

formulę: P = B + 0,005 *s*k*D+Pr, kur B = 

bazinė pensijos dalis lygi 110% bazinės 

valstybinio socialinio draudimo pensijos, kurią 

nustato Vyriausybė ir kuri negali būti mažesnė 

kaip 110% minimalaus gyvenimo lygio; 

Koeficientas 0,005 = 0,5% vidutinio darbo 

užmokesčio uždirbto kiekvienais metais kasmet 

pridedamas prie papildomos būsimos pensijos 

dalies; s = bendras draudimo stažas; k = 

apskaičiuojamas pagal Valstybinio socialinio 

draudimo fondo duomenis apie pretendento 

draudžiamąsias pajamas darbo užmokestis, nuo 

kurių buvo mokamos socialinio draudimo įmokos, 

dalijamas iš draudžiamųjų pajamų D tais metais ir 

apskaičiuojamas viso 25 metų laikotarpio nuo 

1994 m. vidurkis, "k" negali būti didesnis kaip 5; 

D = einamųjų metų draudžiamosios mėnesio 

pajamos galioja mokėjimo mėnesio metu, 

einamųjų metų draudžiamosios pajamos 

apskaičiuojamos kaip darbo užmokesčio vidurkis, 

nuo kurio mokamos pensijų draudimo įmokos, 

taip pat visos kitos valstybinio socialinio 

draudimo išmokos dėl ligos, motinystės ir 

bedarbio pašalpos per metus, einamųjų metų 

draudžiamųjų pajamų dydį nustato Vyriausybė; Pr 

= priedas už pensijų draudimo metus, mokamas 

tik tiems, kurie turi daugiau nei 30 draudimo metų 

stažą: 3% bazinės pensijos mokamos už 

kiekvienus pilnus metus virš 30 metų. 

Asmenys, sukaupę draudimo stažą iki 1994 metų, 

gali pasirinkti, kad jų pensija būtų apskaičiuojama 

pagal jų pajamas gautas per 1984-1994 m. 

laikotarpį, o nuo 1994 m pagal formulę: 

P=B+0,005*S*K*D+0,005*s*k*D+PR, kur S = 

draudimo stažas įgytas dirbant pagal darbo sutartį 
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vyrams, tiek ir moterims 2026 m. 

 

 

iki 1994 m.; s = draudimo stažas įgytas dirbant po 

1994 m.; K = individuali draudžiamųjų pajamų 

norma už laikotarpį iki 1994 m, kuris 

apskaičiuojamas dalinant metinę apdraustojo 

asmens algą iš metinio šalies darbo užmokesčio 

vidurkio, nes nėra patikimų duomenų apie 

apdraustojo asmens darbo užmokestį iki 1994 m. 

ir ji/s gali pasirinkti penkis palankiausius metus iš 

eilės nuo 1984 iki 1993 m.  "K" negali būti 

didesnis kaip 5; kitos raidės turi tą pačią reikšmę, 

kaip ir formulėje aukščiau.  

Tiems, kurie neturi privalomojo laikotarpio, 

būtino norint gauti visą pensiją, naudojama ta 

pati formulė, tačiau bazinės pensijos (B) dalis 

yra proporcingai mažinama. Asmenims, 

dalyvaujantiems pensijų kaupimo (2 pakopa) 

schemoje, papildoma socialinio draudimo 

senatvės pensijos dalis mažinama, atsižvelgiant į 

kaupimo koeficientą ir papildomos pensijos 

dalies tarifų santykį su socialinio draudimo 

senatvės pensijų įmokomis.  

 

L
iu
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se
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Privalomojo socialinio draudimo sistema 

finansuojama iš įmokų dalyvaujant 

valstybės biudžetui, skirta ekonomiškai 

aktyviems gyventojams (pagal darbo 

sutartį ir savarankiškai dirbantiems 

asmenims) ir mokanti su draudimo stažu 

susietas (fiksuoto dydžio) ir įmokų 

pagrindu (su darbo užmokesčiu susietas) 

išmokas.   

Oficialus pensinis amžius: 65 metai. 

Pensija susideda iš dviejų dalių: fiksuoto dydžio 

dalis, priklausanti nuo draudimo metų skaičiaus 

1/40 per metus (40 daugiausiai) ir su pajamomis - 

(ir įmokomis) susieta dalis. 

Fiksuoto dydžio pensijos dalis: 453,11 € per 

mėnesį už 40 draudimo metų. 

Su pajamomis susietos pensijos dalis: 1,844% 

visų pajamų, į kurias atsižvelgiama. 

Išskirstyti priedai: koeficientas padidėja 0,011% 

per metus, jei draudimo stažo ir amžiaus suma 

viršija 93.  

Metų pabaigos išmoka lygi 734,28 € (tuo atveju, 

kai profesinė  karjera tęsėsi 40 pilnų metų, kitu 

atveju išmoka proporcingai mažinama). 

Sulaukus 65 metų, vienas iš tėvų, kuris daugiau 

laiko skyrė vaikui auginti, ir kurio nuolatinė ir 

faktinė gyvenamoji vieta yra Liuksemburge, 

gauna fiksuoto dydžio išmoką už vaiko auginimą, 
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jei vaiko auginimas nėra kitaip įtrauktas 

apskaičiuojant jo/s pensiją. Fiksuoto dydžio 

išmoka yra lygi 86,54 € per mėnesį. 

V
en

g
ri

ja
 

Privaloma valstybinė pensijų schema 

skirta ekonomiškai aktyviems 

gyventojams finansuojama iš įmokų ir 

teikianti su darbo užmokesčiu susietas 

išmokas priklausomai nuo įmokų ir nuo 

draudimo trukmės. 

Nuo 2012 m. sausio 1 d. apdrausti 

asmenys moka 10% pensijų įmoką  į 1-

os pakopos pensijų draudimo fondą, net 

jei jie priklauso vienam iš privačių 

pensijų fondų. 

Oficialus pensinis amžius: 62 metai nuo 

2009m. Pensinis amžius nuo 2010 m. 

palaipsniui didinamas (po pusę metų 

kiekvienai amžiaus grupei), iki 65 metų 

2022 m. tiems, kurie gimė 1957 metais ir 

vėliau. Pirmieji asmenys, kuriems 

taikomas ši padidėjimas yra tie, kurie 

gimė 1952 m. 

Pensijos dydis priklauso nuo draudimo 

laikotarpio ir išreiškiamas kaip procentas nuo 

perkainotų grynųjų vidutinių mėnesio pajamų, 

kurias asmuo uždirbo nuo 1988 m. 

* 33% už pirmuosius draudimo laikotarpio 10 

metų, 

* + 2% už kiekvienus draudimo metus nuo 11-

25, 

* + 1% už kiekvienus draudimo metus nuo 26-

36, 

* + 1,5% už kiekvienus draudimo metus nuo 36-

40, 

* + 2%, kiekvienus draudimo metus po 40 metų. 

Asmenims turintiems  50 metų draudimo stažą 

pensijos dydis yra lygus vidutinių pajamų 

dydžiui, kaip apibrėžta aukščiau. Papildomi 

draudimo metai nedidina išmokos sumos. 

 

M
al

ta
 

Privalomojo socialinio draudimo 

sistema finansuojama iš įmokų, 

apimanti ekonomiškai aktyvius 

gyventojus (pagal darbo sutartį ir 

savarankiškai dirbančius asmenis) 

teikianti su uždarbiu susietas pensijas, 

priklausomai nuo įmokų ir draudimo 

trukmės. 

Oficialus pensinis amžius: asmenims, 

gimusiems iki 1952 m. sausio 1 d. - 61 

metai vyrams ir 60 metų moterims; 

moterims suteikiama galimybė išeiti į 

pensiją 61 metų, jei jos to nori. 

Asmenims, gimusiems per 

kalendorinius metus nuo 1952 iki 1955 

m. - 62 metai vyrams ir moterims. 

Formulė dviem trečdaliams pensijos 

apskaičiuoti: 

  (1) asmenims gimusiems iki 1962 m. sausio 1 

d.: 

  (N1/10&#43N2/20(*))/2x1/50x2/3xPI, kur 

N=savaitinių įmokų skaičius per pastaruosius 

dešimt metų; N2=savaitinės įmokos iš geriausių 

20 ankstesnių metų nuo 19 metų; PI = pensijų 

draudimo pajamos. (*) asmenims gimusiems nuo 

1952 m. sausio 1 dienos iki 1961 m. gruodžio  

31 d. vietoj 20 metų taikomas 25 metų 

laikotarpis. 

(2) asmenims gimusiems 1962 m. sausio 1 d. ar 

vėliau: 

   (N/40)x1/50x2/3xPI, kur N = didžiausias 

sumokėtų arba įskaitytų savaitinių įmokų 
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Asmenims, gimusiems per 

kalendorinius metus nuo 1956 iki 1958 

m. - 63 metai vyrams ir moterims. 

Asmenims, gimusiems per 

kalendorinius metus nuo 1959 iki 1961 

m. - 64 metai vyrams ir moterims. 

Asmenims, gimusiems  1962 m. sausio 

1 d. ar vėliau - 65 metai vyrams ir 

moterims. 

skaičius per 40 metų laikotarpį nuo 18 metų iki 

pensinio amžiaus; PI = pensijų draudimo 

pajamos; N/40 = daugiausiai 50, mažiausiai 15. 

 

 

 

N
y
d
er
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Dualinė sistema: 

Bendra sistema visiems gyventojams 

finansuojama iš įmokų nuo uždirbtų 

pajamų ir papildomai finansuojamą per 

mokesčius teikiant fiksuoto dydžio 

pensijas, priklausomai nuo namų ūkio 

padėties. 

Privalomos papildomų pensijų schemos 

skirtos  daugumai darbuotojų 

grindžiamos socialinių partnerių 

susitarimais. Šios papildomos schemos 

nėra aprašytos MISSOC lentelėse. 

Oficialus pensinis amžius: 65 metai ir 

vienas mėnuo 2013 m. Nuo 2013 m. 

oficialus pensinis amžius palaipsniui 

didinamas iki 66 metų 2019 m. ir iki 67 

metų 2023 m. Nuo 2024 m. oficialus 

pensinis amžius bus susietas su tikėtina 

gyvenimo trukme. 

 

Pensija (mėnesio bruto sumos, išskyrus 

atostoginius priedus): 

* Vienam gyvenančiam asmeniui: € 1,074.25. 

* Gyvenančiam vienam iš tėvų su vaiku iki 18 

metų amžiaus: € 1,362.20. 

* Susituokusių ir nesusituokusių asmenų, turinčių 

bendrą namų ūkį (nepriklausomai nuo lyties), kai 

abu yra vyresni už nustatytą  pensinį amžių: 

734,41 € kiekvienam asmeniui. 

* Pensininkams su partneriu jaunesniu nei 

nustatytas pensinis amžius per mėnesį: € 1,468.82 

(maksimalus priedas). Pensininkams su partneriu 

jaunesniu nei nustatytas pensinis amžius, kurio 

AOW įsigaliojo iki 1994 m vasario 1 d., taikomi 

skirtingi dydžiai. 

Pilnas pensijos dydis mokamas po 50 draudimo 

metų. Už kiekvienus metus be draudimo 

atskaitomi 2% nuo visos pensijos sumos. 

A
u
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Privalomojo socialinio draudimo 

sistema finansuojama iš įmokų, 

apimanti darbuotojus ir teikianti su 

darbo užmokesčiu susietas pensijas, 

priklausomai nuo įmokų ir nuo 

draudimo trukmės. 

Oficialus pensinis amžius: 65 metai 

vyrams ir 60 metų moterims. 

Laipsniškai didinant pensinio amžiaus 

ribą moterims, toks pat pensinis amžius 

kaip ir vyrams bus pasiektas per 

laikotarpį nuo 2024 iki 2033 metų. 

 

 

 

Asmenims, kurie 2005 metų sausio 1 d. dar 

nebuvo sulaukę 50 metų taikomos Pensijų 

apskaitos sistemos už draudimo laikotarpius nuo 

2005 m sausio 1 d nurodant metinėje ataskaitoje 

įgytą teisę į pensiją. 1,78% nuo bazinio 

skaičiavimo dydžio įskaitoma į pensijos sąskaitą. 

Pro rata temporis metodas yra naudojamas 

dalinėms pensijoms apskaičiuoti tiek pagal 

naujųjų, tiek ir pagal senųjų teisės aktų nuostatas 

(žiūrėti žemiau) (fiktyvus tiek naujųjų, tiek ir 

senųjų nuostatų taikymas visiems draudimo 

laikotarpiams, jei yra ir draudimo laikotarpiai 

įgyti iki 2005 m. sausio 1d.). Pensiją sudaro 

dalinių pensijų suma. 

Asmenims, sulaukusiems 50 metų 2005 metų 

sausio 1 d. ir toliau taikomi tie patys 2004 m 
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gruodžio 31 d. galioję teisės aktai: 1,78% už 

vienerius draudimo metus nuo bazinio 

skaičiavimo dydžio. Pensijos paskirtos nuo 2004 

m. sausio 1 d. gali būti ne daugiau kaip 5% 

mažesnės lyginant su pensijomis paskirtomis 

pagal teisės aktus galiojusius iki 2003 m. 

gruodžio 31 d.  Šis dydis bus palaipsniui 

didinamas iki 10% 2024 m. 

Asmenims, kurie buvo apdrausti bent vieną 

mėnesį pagal privalomojo pensijų draudimo 

schemą iki 2013 m. gruodžio 31 d., teisė į 

pensiją įskaitoma kaip pradinis dydis (bazinė 

pensija) jų pensijų apskaitoje. 

Pensija mokama 14 kartų per metus. 

L
en
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Privalomojo socialinio draudimo sistema 

finansuojama iš įmokų, apimanti 

ekonomiškai aktyvius gyventojus (pagal 

darbo sutartį ir savarankiškai dirbančius 

asmenis) ir teikia su uždarbiu susietas 

pensijas, priklausomai nuo įmokų ir 

draudimo trukmės. 

Taikoma mišri sistema, kurią sudaro 

pirmoji pakopa, finansuojama einamojo 

finansavimo (angl. Pay-as-you-go) 

pagrindu ir finansuojama antroji pakopa. 

Asmenims, gimusiems iki 1949 m, yra 

taikoma tik pirmosios pakopos sistema. 

Asmenims, gimusiems po 1969 yra 

taikoma nauja, mišri sistema. Asmenys 

gimę nuo 1949 m. iki 1968 m. gali 

pasirinkti, ar likti senojoje sistemoje ar 

prisijungti prie naujosios sistemos. 

Taikomos specialios schemos 

policininkams, kariams, prokurorams, 

teisėjams.  

Oficialus pensinis amžius senatvės 

pensijai gauti: moterims - 60 metų, 

vyrams - 65 metai. Nuo 2013 m. sausio 1 

d.  pensinis amžius palaipsniui didinamas 

vienu mėnesiu per tris mėnesius 

kiekvienai amžiaus grupei, kol pasieks 

67 metus ir vyrams, ir moterims. Pirmieji 

asmenys, kuriems taikomas šis didinimas 

yra tie, kurie gimė 1953 metais (moterys) 

ir 1949 m. (vyrai). 

Dalininės pensijos: moterims nuo 62 

Senatvės pensija: 

Asmenims, gimusiems iki 1949-01-01: 

Senatvės pensijos dydis apskaičiuojamas pagal šią 

formulę: 

E=kb x(wpw x os x 1.3%+wpw x 0,7%+24%) 

kai: kb = „bazinis dydis“ lygus šalies darbo 

užmokesčio vidurkiui atėmus socialinio draudimo 

įmokas už praėjusius metus; wpw = „bazinis 

darbo užmokesčio koeficientas" (rodo ryšį, 

procentais, tarp asmens bazinio darbo užmokesčio 

vidurkio pensijai apskaičiuoti ir nustatyto šalies 

darbo užmokesčio vidurkio už tą patį laikotarpį); 

os = laikotarpiai, kurių metu buvo mokamos 

įmokos; on = laikotarpiai, kurių metu įmokos 

nebuvo mokamos. 

Asmenims, gimusiems po 1949-01-01: 

Senatvės pensijos dydis apskaičiuojamas taip: 

visos asmens sąskaitoje sukauptos pensijų lėšos 

yra dalijamos iš likusios gyvenimo trukmės 

vidurkio paraiškos dėl pensijos pateikimo metu. 

Dalinė pensija: dalinės pensijos dydis yra lygus 

50% senatvės pensijos, apskaičiuotos pagal 

aukščiau nurodytą formulę. 
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metų, vyrams nuo 65 metų. 
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Privalomojo socialinio draudimo sistema 

finansuojama iš įmokų, apimanti 

ekonomiškai aktyvius gyventojus (pagal 

darbo sutartį ir savarankiškai dirbančius 

asmenis) ir teikianti su uždarbiu susietas 

pensijas, priklausomai nuo registruoto 

darbo užmokesčio ir įmokų mokėjimo 

trukmės. 

Oficialus pensinis amžius: 66 metai ir 

moterims ir vyrams nuo 2014-2015 m. 

Po 2014 m. nustatytas pensinis amžius 

svyruos priklausomai nuo gyvenimo 

trukmės vidurkio sulaukus 65 metų 

amžiaus.  

 

 

Senatvės pensijos mėnesio išmokos dydis. 

Asmenims, apdraustiems nuo 2002-01-01: 

mėnesio išmokos dydis nustatomas pagal bazinį 

darbo užmokestį ir pensijos normą pagal mokėtų 

įmokų metų skaičių: 

* Iki 20 metų mokėtų įmokų: pensija = 2% x N x 

RE (N = mokėtų įmokų metų skaičius; RE = 

bazinis darbo užmokestis) 

* Daugiau nei 20 metų mokėtų įmokų: laipsniškai 

mažėjantis procentas, svyruojantis nuo 2,3% iki 

2%, taikomas tam tikroms RE kategorijoms, 

kurios indeksuojamos pagal nustatytą socialinės 

paramos indeksavimo normą (419,22 €) ir gali 

skirtis nuo šios normos 1.1 ir 8 kartus ar daugiau. 

Asmenims, apdraustiems iki 2001-12-31, kuriems 

pensija pradėta mokėti iki/ar 2016-12-31, mėnesio 

išmoka nustatoma proporcingai įgyvendinant 

skaičiavimo taisykles taikomas įmokų laikotarpiui 

iki 2006-12-31 ir taisykles galiojančias nuo 2007-

01-01. 

Asmenims, apdraustiems iki 2001-12-31, kuriems 

pensijos išmokos bus pradėtos mokėti nuo 2017-

01-01, mėnesio išmoka nustatoma proporcingai 

įgyvendinant skaičiavimo taisykles taikomas 

įmokų laikotarpiui iki 2001-12-31 ir taisykles 

galiojančias nuo 2002-01-01.  

Finansinio tvarumo koeficientas (susijęs su 

vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės evoliucija) 

taikomas aukščiau apskaičiuotai  pensijos išmokai 

pagal pensijos mokėjimo pradžios metus. 

Finansinio tvarumo koeficientas nustatomas pagal 
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tikėtinos vidutinės gyvenimo trukmės santykį 

2000 m. su metais iki prašymo skirti pensiją 

pateikimo.  

R
u
m

u
n
ij

a 

Valstybinė pensijų sistema: 

Socialinio draudimo sistema, bendra, 

privaloma, pagrįsta įmokomis, pay-as-

you-go, nustatytos išmokos, teikiamos 

tiek piniginės išmokos, tiek ir natūra. 

Oficialus pensinis amžius (senatvės 

pensija): vyrams - 64 metai ir 9 

mėnesiai iki 2014 m. sausio 1 d., 

didinant iki 65 metų 2015 m. sausio 1 

d.; moterims - 59 metai ir 9 mėnesiai iki 

2014 m. sausio 1 d., didinant iki 63 

metų 2030 m. sausio  1 d. 

 

 

 

 

Skaičiavimo metodas yra grindžiamas taškų 

sistema. Pensijų apskaičiavimo formulė yra panaši 

senatvės, invalidumo, maitintojo netekimo ir 

nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų 

išmokoms. 

Senatvės pensijos formulė: OAP=PPV*AAS, kur: 

OAP = senatvės pensija; PPV = Pensijos taškų 

vertė 176 €; AAS = metinis vidutinis balas = Σ 

AS/FCP; kur AS = metinis balas=Σ MS/12; FCP 

= pilnas įmokų mokėjimo laikotarpis; MS = 

mėnesio balas = RE/AGE; RE = bazinis darbo 

užmokestis; AGE = vidutinis bruto darbo 

užmokestis (nustatomas nacionaliniu lygmeniu, 

kurį kas mėnesį skelbia Nacionalinis statistikos 

institutas). 

Mėnesio balas apdraustajam, kuris taip pat moka 

įmokas ir pagal antrąją pakopą, turi būti 

koreguojamas atsižvelgiant į įmokų tarifo 

(darbdavio ir darbuotojo normaliomis darbo 

sąlygomis) valstybinėje pensijų sistemoje santykį 

su įmokų tarifu (darbdavio ir darbuotojo 

normaliomis darbo sąlygomis), valstybinėje ir 

antrosios pakopos pensijų sistemose.  
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Privalomojo socialinio draudimo sistema 

finansuojama iš įmokų, apimanti 

ekonomiškai aktyvius gyventojus (pagal 

darbo sutartį ir savarankiškai dirbančius 

asmenis) ir teikianti su darbo 

užmokesčiu susietas pensijas, 

priklausomai nuo įmokų ir draudimo 

trukmės. 

Privalomas papildomas pensijų 

draudimas žmonėms, kurie atlieka sunkų 

ir sveikatai kenksmingų darbą. 

Oficialus pensinis amžius: 65 metai ir 

moterims, ir vyrams.  

 

 

Uždarbio pakeitimo sistema: 

* Vyrams: 26% bazinės pensijos normos – (PRB - 

Pension Rating Basis) už 15 metų draudimo 

laikotarpį. PRB didinamas 1,25% už kiekvienus 

papildomus draudimo metus. 

* Moterims: 29% PRB už 15 draudimo metų. 

PRB didinamas 1,25% už kiekvienus papildomus 

draudimo metus.  

Visi papildomi vienerių metų draudimo 

laikotarpiai be įgyto pagal privalomojo draudimo 

schemą laikotarpio, apdraustajam liekant 

privalomojo draudimo sistemoje ir įvykdžius 

nustatytas sąlygas pensijai gauti, vertinami taip, 

kad trys mėnesiai privalomojo draudimo 

laikotarpio sudaro 1%.  

Pensininkai turi teisę į vienkartinę metinę premiją. 

S
lo

v
ak

ij
a 

1 pakopa: einamojo finansavimo (angl. 

Pay-as-you-go) socialinio draudimo 

sistema pagrįsta įmokomis ir solidarumo 

principu, kai išmokos dydis nustatomas 

remiantis uždarbiu per visą gyvenimą 

dirbtą laiką. 

Speciali schema policininkams, kariams 

ir muitinės pareigūnams. 

2 pakopa: Finansuojama schema pagrįsta 

įmokomis, kurias moka darbdaviai, 

darbuotojai ir valstybė, ir įvertinus 

sukauptas pensijų kapitalo išmokoms 

skirtas lėšas. 

3 pakopa: Papildomo savanoriško 

senatvės draudimo schema finansuojama  

iš apdraustųjų ir darbdavių įmokų. 

Oficialus pensinis amžius: 62 metai 

visoms gyventojų grupėms (išskyrus 

daugiavaikes moteris, kurioms šis 

pensinis amžius bus pasiektas 2023). 

Nuo 2017 m. oficialus pensinis amžius 

bus palaipsniui didinamas, priklausomai 

nuo tikėtinos gyvenimo trukmės augimo.  

 

1 pakopa: Senatvės pensijos išmoka per mėnesį. 

Pensijų formulė: APEPxPPIxCPV, kur APEP 

(Average Personal Earnings Point) = vidutinis 

asmens uždarbio balas nustatomas kaip atitinkama 

asmens sukauptų per atitinkamus kalendorinius 

metus balų suma (per nustatytą laikotarpį) už 

pensijų draudimo laikotarpius. Asmens uždarbio 

balas nustatomas kaip apdraustojo bendrųjų 

metinių pajamų santykis su nustatyta šalies metine 

vidutine alga. Didžiausia asmens uždarbio balo 

riba (lubos) lygi 3, o didžiausia APEP riba yra 

2.72 ir palaipsniui mažės iki 2,3 2018 m.; PPI 

(Period of Pension Insurance) = pensijų draudimo 

laikotarpis = draudimo metų skaičiui; CPV 

(Current Pension Value) = dabartinis pensijos 

dydis. Darbo, socialinių reikalų ir šeimos 

ministerija kasmet deklaruoja CPV, kuris turėtų 

sudaryti 1,25% nustatytos šalies vidutinės 

mėnesio algos). Apskaičiuojant išmokas 2014 m. 

nustatytas CPV dydis yra 10,2524 €. 

2 pakopa: išmokos dydis priklauso nuo bendrųjų 

draudimo principų. Numatyta galimybė rinktis 

tarp Programinės Pašalpos ir Rentos visam 

gyvenimui (Life Anuity) su galimybe anksčiau 

gauti turimą perteklių arba rentą visą gyvenimą.  
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Dualinė sistema: 

1) draudimo sistema (teisės aktais 

numatytai su darbo užmokesčiu susietai 

pensijai gauti) finansuojama iš įmokų, 

apima visus ekonomiškai aktyvius 

gyventojus (pagal darbo sutartį ir 

savarankiškai dirbančius asmenis, 

ūkininkus) teikia su uždarbiu susietas 

pensijas, priklausomai nuo įmokų ir 

draudimo trukmės ir 

(2) mokesčių pagrindu finansuojama 

universali socialinės aprėpties sistema 

(nacionalinė pensija ir garantinė pensija) 

užtikrinanti minimalią pensiją. 

Pensijų schemos yra integruotos ir kai 

teisės aktais numatyta su darbo 

užmokesčiu susieta pensija viršija 

nustatytą ribą, nacionalinė pensija 

nebemokama. 

Be to, maždaug 3% gyventojų nuo 15 iki 

64 metų amžiaus gauna papildomą 2-

osios pakopos pensiją. 

Oficialus pensinis amžius:  65 metai 

nacionalinei ir garantinei pensijai gauti. 

Teisės aktais numatyta su darbo 

užmokesčiu susieta pensija: Senatvės 

pensija savo nuožiūra pasirenkama nuo 

63 m. iki 68 m. amžiaus. Valstybiniame 

sektoriuje individualus pensinis amžius 

yra mažesnis. 

Nacionalinė pensija: visa suma nuo 562,27 € iki 

633,91 € per mėnesį pagal šeimyninę padėtį. Jei 

pragyventų metų šalyje laikotarpis sudaro 

mažiau kaip 80% nuo 16 iki 65 metų amžiaus, tai 

pensija yra proporcinga gyvenimo šalyje 

laikotarpio trukmei. Teisės aktais numatyta su 

darbo užmokesčiu susieta pensija ir kitos 

Suomijos ar užsienio šalių mokamos pensijos 

sumažina nacionalinę pensiją iki 50%, kai 

bendra metinė suma viršija 671 €. Teisės aktais 

numatyta su darbo užmokesčiu susieta pensija 

užtarnauta sulaukus 63 metų amžiaus 

nesumažina nacionalinės pensijos. 

Garantinė pensija: visa suma siekia 743,38 € per 

mėnesį. Pajamos, gaunamos pagal kitą pensijų 

rūšį, atskaitomos nuo visos garantinės pensijos 

sumos.  

Teisės aktais numatyta su darbo užmokesčiu 

susieta pensija: nuo amžiaus priklausoma metinių 

pajamų kaupimo norma: 1.5% nuo 18 iki 52 metų; 

1,9% nuo 53 iki 62 metų; ir 4,5% nuo 63 iki 68 

metų. Dirbantiems pensininkams kaupimo norma 

yra 1,5% nuo visų pajamų. Kaupimo norma už 

nemokamus laikotarpius yra 1,5%. 

Gyvenimo trukmės koeficientas 2014 metais yra 

0,97552 mažinantis teorinį pensijos dydį, 

apskaičiuotą pagal amžiaus grupę gimusiems 

1952 metais. Tai pradžioje sumažins pensijas 2%. 
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Valstybinė senatvės pensijų sistema yra 

privaloma ir universali schema, sudaryta 

iš trijų dalių: 

* Su darbo užmokesčiu susieta senatvės 

pensija ir su darbo užmokesčiu susieta 

papildoma pensija, finansuojama iš 

įmokų einamojo finansavimo (angl. pay-

as-you-go) pagrindu; 

* Pensija  pilnai finansuojama iš įmokų 

rezervo pagal individualią apskaitą; 

* *Iš mokesčių finansuojama garantinė 

pensija visiems gyventojams, kurie 

gauna mažas su darbo užmokesčiu 

susietas senatvės pensijas ar iš viso 

tokios negauna. 

Oficialus pensinis amžius: lankstus 

išėjimo į pensiją amžius nuo 61 metų. 

Galimybė dirbti ir sulaukus 67 metų su 

darbdavio sutikimu. 

 

 

Su darbo užmokesčiu susietos senatvės pensijos: 

įgytos teisės pensijai gauti yra kasmet 

indeksuojamos, atsižvelgiant į darbo užmokesčio 

vidurkį. Pensijos apskaičiuojamos dalijant bendrą 

sukauptos pensijos lėšų sumą iš anuiteto 

koeficiento atsižvelgiant į atitinkamos amžiaus 

grupės gyvenimo trukmės vidurkį, asmens išėjimo 

į pensiją amžių ir į (tikėtino) vidutinio darbo 

užmokesčio padidėjimo "normą". Vidutinio darbo 

užmokesčio padidėjimo "norma" yra 1,6%. Ji 

naudojama kaip metinis pensijų koregavimo 

indeksas, o taip pat kaip veiksnys apskaičiuojant 

pirmųjų metų pensiją. Anuiteto veiksnys veikia 

taip: nustačius pirmųjų metų pensiją, ji yra 

indeksuojama atsižvelgiant į vidutinės algos 

padidėjimą ir mažinama nustatytos „normos“ 

dydžiu. 

„Norma“ įtakoja anuiteto veiksnį apskaičiuojant 

pirmųjų metų pensiją tokiu būdu, kad dabartinis 

pensijos išmokų dydis asmeniui gyvenančiam iki 

atitinkamai kohortai nustatytos gyvenimo 

trukmės, yra toks pat, kaip būtų buvęs, jei 

pirmųjų metų pensija būtų buvusi apskaičiuota 

be normos (ji tada būtų buvusi gerokai mažesnė 

nei pagal dabar priimtas taisykles) naudojant 

tiesioginį darbo užmokesčio indeksavimą. 

Su darbo užmokesčiu susieta papildoma pensija: 

60% x bazinio dydžio x vidutinės pensijos balo x 

metų skaičiaus su pensijos balu. Mokesčių 

institucija nustato pensijų pajamų dydį. 

Pradedama nuo paties asmens pateikiamos 

mokesčių deklaracijos. Tada pajamos gautos 

kiekvienais metais yra paverčiamos pensijų 

balais/taškais. Apskaičiuojant pensijų balo 

vidurkį atsižvelgiama tik į  15 geriausių metų, 

tačiau papildomai pensijai gauti reikia 30 metų 

pensijų draudimo stažo. 

Pensija iš įmokų rezervo: taikomi įprasti 

draudimo principai. Suteikiami tik viso gyvenimo 

anuitetai. Jie taip pat apskaičiuojami taikant 

anuiteto veiksnį, kuris atspindi likusią tikėtiną 

gyvenimo trukmę. Paramos gavėjas gali išėjęs į 

pensiją pasirinkti laikyti pensijų kapitalą 

pasirinktuose fonduose, kurie suteikia teisę gauti 

pensiją, kuri kasmet perskaičiuojama, 

atsižvelgiant į fondų veiklą, arba pervesti lėšas į 

tradicinį anuiteto draudimą, kuris užtikrintų visą 

gyvenimą kiekvieną mėnesį mokamas nustatyto 
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dydžio išmokas. 

Garantinės pensijos: visa pensija, kuri siekia  

2.13 bazinio kainų dydžio, t.y. 10,646 €, 

mokama nesusituokusiam asmeniui 

pragyvenusiam šalyje 40 metų. Visa pensija 

susituokusiam asmeniui siekia 1.9 bazinio kainų 

dydžio, t.y. 9,497 €. Už kiekvienus trūkstamus 

metus iki reikalaujamo 40 metų gyvenimo šalyje 

stažo, išmokos dydis mažinamas 1/40. Garantinė 

pensija yra taip pat mažinama atsižvelgiant į su 

uždarbiu susietas pensijas.  

Ju
n
g
ti

n
ė 

K
ar
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Valstybinė įmokomis grindžiama pensijų 

sistema (žmonėms, kurie yra sulaukę 

nustatyto pensinio amžiaus), kurią 

sudaro vienodo dydžio bazinė valstybinė 

pensija, su darbo užmokesčiu susieta 

papildoma Valstybinė pensija 

(Valstybinė su darbo užmokesčiu susieta 

pensijų sistema (SERPS) ir Antroji 

valstybinė pensija, kuri pakeitė SERPS 

nuo 2002 balandžio) ir su darbo 

užmokesčiu susieta Diferencijuota 

ištarnauto laiko išmoka. Asmenims, 

sulaukusiems pensinio amžiaus, gali būti 

mokamas pensijos kreditas, 

finansuojamas iš mokesčių po lėšų 

patikrinimo.  

Savanoriškos papildomų pensijų 

schemos gali būti naudojamos vietoj 

išmokos, mokamos pagal papildomą 

valstybinę pensiją. 

Oficialus pensinis amžius: Valstybinės 

Bazinė valstybinė pensija: vienodo dydžio suma 

137 € per savaitę (mokama pro rata, jei nustatytas 

reikalaujamų metų skaičius yra mažesnis nei 

reikalingas). 

Priemoka prie išmokėtų pensijos įmokų: po 0.15 € 

per savaitę kiekvienai 9,05 € (vyrų) arba 11€ 

(moterų) įmokai. 

Valstybinė su darbo užmokesčiu susieta pensijų 

sistema (SERPS): kaupimo norma 1,25% per 

metus, pagrįsta indeksuojamu perteklinių pajamų 

vidurkiu (po 1978 m. iki 2002 m. balandžio 5 d.) 

tarp apatinės ir viršutinės pajamų ribos. 

Asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos 

amžiaus nuo 2000 m. balandžio 6 d. kaupimo 

norma sumažėja per dešimties metų pereinamąjį 

laikotarpį iki 1,00%. 

Antroji valstybinė pensija: nuo 2002 m. balandžio 

iki 2010 m. kovo mėn. kaupimo norma yra: (i) du 

kartus didesnė už SERPS kaupimo normą 

uždarbiui tarp metinių mažų pajamų ribos (LEL- 

Lower Earnings Limit) ir mažų pajamų slenksčio 
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pensijos amžius vyrams: 65 metų, 

moterims: 60 metų (iki 2010 m. 

balandžio 5 d.). Nuo 2010 m. balandžio 

6 d. moterų pensinis amžius valstybinei 

pensijai gauti palaipsniui auga, kol 

pasieks nustatytą  65 metų amžiaus ribą 

2018 m. lapkričio mėn.  Nuo 2018 m. 

gruodžio mėn. pensinis amžius tiek 

vyrams, tiek ir moterims pradės didėti 

kol pasieks 66 metų ribą 2020 m. spalio 

mėn. 

(LET - Low Earnings Threshold); (ii) pusė 

SERPS kaupimo normos uždarbiui tarp LET ir 

skaičiaus, kurį sudaro (3 x LET) - (2 x LEL); (iii) 

taikoma SERPS kaupimo norma uždarbiui tarp [(3 

x LET) - (2 x LEL)] ir didžiausio uždarbio ribos. 

Nuo 2010 m. balandžio mėnesio, aukščiau 

nurodytos kaupimo normos tapo: (i) 2,0% per 

metus; (ii) 0,5% per metus; (iii): 1,0%, per metus, 

atitinkamai.  

 

Šaltinis: MISSOC duomenų bazė
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