LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO
BIUDŽETO PROGNOZINIŲ SKAIČIAVIMŲ 2023 – 2024 METAMS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto (toliau – Fondo biudžetas) prognoziniai
skaičiavimai 2023 – 2024 metams buvo atliekami pagal Finansų ministerijos paskelbtą šalies ekonominės
raidos scenarijų 2022 – 2024 m.
Prognozuojama, kad 2023 bendras apdraustųjų skaičius bus apie 1 512,7 tūkst. žm., t.y. 1,5
tūkst. žm. didesnis nei 2022 m., o 2024 m. – 1508,4 tūkst. žm. t.y. 4,3 tūkst. mažesnis nei 2023 m.
Apdraustųjų, visomis socialinio draudimo rūšimis, metinė draudžiamųjų pajamų bazė, nuo
kurios skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, prognozuojama 2023 m. augs 5,7 proc., 2023 m. –
5,2 proc.
Asignavimai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bendrosios pensijos dalies
finansavimui prognozuojama bus 2023 m. – 2 544 119 tūkst. Eur, 2024 m. – 2 712 550 tūkst. Eur.
Fondo biudžeto pajamos 2023 m. bus 6 203 179 tūkst. Eur arba 6,3 proc. didesnės negu
2022 m., o išlaidos – 5 922 7802 tūkst. Eur arba 7,0 proc. didesnės nei 2022 m. Prognozuojamos 2024 m.
pajamos – 6 555 001 tūkst. Eur arba 5,7 proc. didesnės negu 2023 m., o išlaidos – 6 304 734 tūkst. Eur
arba 6,4 proc. didesnės nei 2023 m.
Prognozuojamas socialinio draudimo mokamų pensijų skaičius 2023 m. – 1 008,8 tūkst.
arba 0,5 proc. mažesnis nei 2022 m., o 2024 m. – 1 003,6 tūkst. arba 0,5 proc. mažesnis nei 2023 m.
Išlaidos pensijoms 2023-2024 augs sparčiau nei šalies vidutinis darbo užmokestis. 2023 m.
augs 8,3 proc. ir bus 4 603 182 tūkst. Eur. Vidutinė senatvės pensija, turint būtinąjį stažą, 2023 m. sudarys
35,5 proc. apdraustojo vidutinių draudžiamųjų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo
įmokos, arba 47,9 proc. šalies vidutinio neto darbo užmokesčio. 2024 m. išlaidos pensijoms didės 7,4
proc. ir bus 4 942 820 tūkst. Eur. Vidutinė senatvės pensija, turint būtinąjį stažą, 2024 m. bus 36,3 proc.
apdraustojo vidutinių draudžiamųjų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos arba
49,4 proc. šalies vidutinio neto darbo užmokesčio.
Fondo biudžeto išlaidų dalis pensijoms 2023 m. sudarys 77,7 proc., 2024 m. – 78,4 proc.
visų Fondo biudžeto išlaidų
2023-2024 m. vienos pensijos kaštus savo įmokomis dengs 1,50 apdraustojo.
Prognozuojama, kad išlaidų dalis ligos socialiniam draudimui 2023 sudarys 7,6 proc.,
2024 m. – 7,5 proc. visų Fondo biudžeto išlaidų.
Išlaidos motinystės socialiniam draudimui 2023 m. sudarys 7,4 proc. o 2024 m.- 7,3 visų
išlaidų.
Išlaidos nedarbo socialiniam draudimui mažėjant nedarbo lygiui 2023 m. sudarys 4,6 proc.,
2024 m. – 4,3 proc. visų Fondo biudžeto išlaidų.
Išlaidų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui dalis 20232024 m. sudarys 0,6 proc. visų Fondo biudžeto išlaidų.
Neatgautinos ir abejotinai atgautinos sumos 2023 – 2024 m. mažės nuo 10 000 tūkst. Eur
2023 m. iki 8 000 tūkst. Eur 2024 m. ir sudarys atitinkamai 0,2 proc. ir 0,1 proc. visų Fondo biudžeto
išlaidų
Fondo veiklos sąnaudos prognozuotos įvertinant kainų indeksus, darbuotojų skaičiaus ir jų
apmokėjimo normatyvus. Veiklos sąnaudų lyginamoji dalis visose Fondo biudžeto išlaidose 2023-2024
m. sudarys 1,8 proc. visų Fondo biudžeto išlaidų.
Prognozuojamas einamųjų metų rezultatas, priskaičiuotoms pajamoms viršijus išlaidas,
2023 m. bus teigiamas 280 377 tūkst. Eur, 2024 m. – teigiamas 250 267 tūkst. Eur.
Fondo sukauptas rezervas 2023 m. pabaigoje prognozuojama bus 1 316,7 mln. Eur, 2024 m.
pabaigoje – 1 559,7 mln. Eur. t.y. padidės 243,0 mln. Eur.
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