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Финансовата криза и последствията за

• Спад в приходите от осигурителни вноски, вследствие на
увеличението на безработицата и замразяването или
намаляването на трудовите доходи;
• Увеличаване на разходите, вследствие пренасочване на
безработните към инвалидни пенсии и ранно пенсиониране;
• Общо намаление на данъчните приходи, водещо към трудности
за финансиране на дефицитите в пенсионните системи;
• Спиране на реформите в някои страни, забавяне и заплаха за
спиране /пълно или частично/ в други. Намаляване набраната
инерция за реформи;
• България, като отворена икономика понася последствията,
които се отнасят и до развитите страни.
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• Промени във възрастга за пенсионипвне-т=
- увеличаване на възрастта за пенсиониране за мъжете и
жените /тенденции за изравняване/;
- повишаване на условията и изискванията за ранно
пенсиониране;
- по-строго регламентиране и контрол за получаване на пенсии
за инвалидност;
• Намаляване на сивия сектор в икономиката и пазара на труда;
• Съкращаване на допълнителни социални програми и
придобивки, въвеждани в условията на положителен растеж;
• Засилване на контрола и повишаване на отговорността по
внасянето, на определените от закона осигурителни вноски.

Финансовата криза - полюсите в дебата
за пенсионните реформи и пенсионните системи /1/

~ Критиците на пенсионните реформи насочват
вниманието и дебата преди всичко върху:
- стъбилността и финансовите дефицити на 1 стълб
/задължителните обществени разходопокривни системи/;
- финансовият риск за пенсионерите при прилагането на
капиталовите пенсионни системи с дефинирани вноски
(засилват се аргументите в полза на "смесени" системи).
- повишаване на изискванията към ефективността на
инвестиционните регулации за капиталовите пенсионни
фондове и контрола върху тяхната дейност;
- намаляване разходите за дейността на капиталовите
пенсионни фондове.
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Финансовата криза - полюсите в дебата
за пенсионните реформи и пенсионните системи /2/
-
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- съвременните смесени системи адекватно признават ролята-на капиталовите
фондове и им осигуряват съответен обхват;
стълбовете на капиталовите фондове за индивидуално осигуряване допълват
обществените системи и диверсифицират рисковете за осигурените лица относно
изплащането на пенсиите и увеличаването на размера им;
- прилагането на капигаловите схеми навсякъде е довело до намаляване на натиска
върху разходопокривните системи, свързан с финансирането на пенсионните
доходи;
- прилагането на капигалови осигурителни схеми води до дългосрочна устойчивост
на системите като цяло и на състоянието на бюджета, и е начин за справяне с
дългосрочните демографски предизвикателства;
създаването и пълноценното функциониране на капиталовопокривни стълбове
съответства на целите на пенсионните реформи и контрола на бюджетния дефицит;
Внимание към адекватни размери на вноските по индивидуалните партиди в
капитяловите фондове с цел предоставянето на приемливи пенсии със значим
коефициент на заместване;
Избор и реализиране на ефективни модели за първи стълб (които не водят до
бягство от осигуряване; които са финансово устойчиви, които са
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Финансовата криза и пенсионните реформи във
11 стълб
Реформи със знак "минус" - Частичен или пълен
фондове от П стълб:
- Унгария - национализация на пенсионните фондове на П стълб;
- Латвия - намалени вноски за П стьлб от 80/0 на 2%;

- Литва - намалени вноски за П стълб от 5,5% на 2%;
- Естония - 2009 и 201 Ог. пренасочване на държавните вноски от П към 1 стълб,

през 2011г. вече вноски от 2%, а първоначалната вноска от 4% ще се възстанови
през 2012г.;
- Румъния - временно отлагане на планираното увеличение на вноската за П стълб
през 2010г., но увеличението е възстановено през 2011г;
- Полша - обсъжда се предложение за временно намаляване на вноската за П стълб
от 7,3% на 2,3% и обратно увеличаване от 2017г.
- България - частично прехвърляне на активи от П стълб /професионални фондове/
към 1стълб. Увеличаване на вноската за УПФ от 5% на 7 % от 2017 г.
Но реформи и със знак "плюс" - въвеждане на П стьлб:
- Чехия, Словения, Украйна, Армения
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България - на изхода на кризата2
•

Българската икономика излиза по-бавно от "-nlи'tя't'яJ'()Т"ffi\j~Т;;
Европейсия съюз:
- За пьрвите три месеца на 20llr. - ръст за България - 0,4% на тримес.база,(2,5%
на год. база) при среден ръст за ЕС - 0,8% (2,5%) /по данни на НСИ и Евростат/;

България изостава от:
Развитите икономики: Германия -1,5%

(4,5%) ръст, Франция -1 % (2,2%),

Белгия - 1 % (3%);

Сравнимите

ИКОНОМИЮ1

на страни от Централна и Източна Европа:

Естония - 2.1% (8%); Литва - 3,5% (6,8%) и др.;

Закъсалите икономики: Гърция -

ръст 0,8% (4,8%); Унгария - 0,7 % (2,2%);
Португалия - спад на БВП с 0,7%;
Кипър, Италия, Латвия - ръст около нулата на трим. база 11 съответно 1,7%,1%,
3,1% на год. база.

НяКОИнеочаквани изводи за втория стълб

• Не е достатъчно защитен от политическа
намеса;
• Недостатъчната осигурителна култураопределена пречка за развитието на П стълб И
за конкуренцията между фондовете;
• Управлението на пенсионните фондове от П
стълб в някои страни е по-скъпо от очакваното;
• Използването на консервативните потфейли по
време на кризата е довело до по-ниска
доходност от инвестиционната дейност на
фондовете
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За страните от ЦИЕ - тенденция на намаляване броя на
ицата от 30 до 35 г, възраст поради висока eм~
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Българските пенсионни фондове
Резултати и състояние сега?
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Допълнителни пенсионни фондове
Темп на промяна на броя на осигурените лица
31.12.2002 - 31.03.2011г.

3,500J'Г""....::---------========~:;
3,000l-!-------------=-----..._--&------i
2,500

2, ООО l-!---

1,500u--------f

__

--III--I

-----fIII--

--f;.w---fi8---R-----IOI--

-----II!I-- __

---t!t----l
-----iJI1------1

УПФ
• ППФ

1,000
500

оДПФ

O~~WL~~~~~

'],<:;:,<:;:,']',f'<:;:,":J 'f'~

••

~

'],<:;:,<:;:,~'],<:;:,<:;:,'('f)'<:;:''\ 'f'<:;:''O '],<:;:,<:;:,0.,'],<:;:,"<:;:''],<:;:,,,,,

Постигнато

Допълнителни пенсионни фондове
Темп на нарастване на активите
31.12.
- Зj.Q.3.2-О11r~
3200~----------------------~~~~~~~==~
3000YГ----------------------------------~~
2800~-------------------------------n~4·t~
2600YГ------------------------------1~~~1~
2400~-------------------------------н~-L~~
2200~-------------------------•• --~·--~·-4
2000~---------------------------n~4и~~~~
1800~--------------------------~--~--~-4
1600~---------------------------A~-n~~~~~
1400~----------------------,.--~--~--~I-4
1200~------------------~~_u~_м~-ш~11~
1000~------------------41.--rn~4i~~~~]~~
800~------------------600YГ---------------R~400~----------~~~'П~~
200
УГ----....-------t=t-1"'IiI
0~~~~~8U~8U~.u~.u~.u~.u~~~~~

упф
.ппф
одпф

7

БАДдПО

Допълнителни пенсионни фондове
Доходност от инвестиции за пеР~I~~~~~.~~tDI:::~::::-:::::::'
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ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
НА ИЗХОДА И СЛЕД КРИЗАТА?
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Промени в дизайна и функционирането
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Засилване на тенденцията за международна хармонизация
правила за функциониране на капиталовите системи, основани на
дефинирани вноски;
Засилено внимание към повишаване пенсионноосигурителната култура
(финансовата и пенсионна грамотност на осигурява ните лица, на
осигурителите и обществото като цяло);
Провеждане на активен и целенасочен социален диалог за избягване на
резки политически промени, за да се избегнат нестабилност и загуба на
доверие в провежданата политика'
Широко приложение на мултифондовете в пенсионнооснгурителната
дейност (инвестиране съобразно жизнения цикъл);
Утвърждаване на изискването оценката на финансовите резултати на
пенсионните фондове да се извършва в по-дългосрочен хоризонт;
Потребност от прилагането на нов подход за осигурителен надзор (фокус
върху контрол върху риска и тенденция към консолидиран надзор). Повисоки изисквания към информацията за осигурителите и осигурените лица.
)съ,вр,еМ1еюmаlНе
на правилата и наредбите за оценка на активите;

Утвърждаване и по-нататъшно развитие на
триетълбоввя модел

•

vb'-'Дс1J>(]tn<; на
условия и
развитие и функциониране на трите стълба на пенсионната система. Защита
и преодоляване на рисковете от негативни промени във философията,
основните принципи и структурата на пенсионния модел;
Стимулиране и защита на интересите на осигурените лица. Засилване
контрола върху внасянето на осигурителни вноски в допълнителните
фондове;
Приоритетно внимание към развитието на доброволното пенсионно
осигуряване. Нови данъчни облекчения.
Изменения и допълнения на КСО, уреждащи предстоящото изплащане на
пожизнените пенсии от УПФ;
Провеждане на социално-ефективна инвестиционна дейност. Увеличаване на
доходността от инвестициите на фондовете. Въвеждане на мултифондовете в
дейността по допълнителното пенсионно осигуряване;
Намаляване разходите за управление на дейността и на инвестиционната
дейност. Оптимизиране на административно-стопанските
разходи на ПОД
по управлението на дейността.
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Реалистичеи поглед към бъдещето на дейноcтrа на
капнтааовите пеисиоини t~/tI
г:::=-~'~fll;;;;;_

Основания за песимизъм:
• Очакваният нисък ръст на икономиката за 2011г., а
вероятно и за 2012 Г., вследствие продължаващото
силно влияние на последствията от финансовата криза;
• Засилващия се демографски проблем, намаляването на
заетите, мащабите на сивата икономика;
• Ниското равнище на трудовите възнаграждения,
намаляване броя на осигурените в доброволните
фондове, поради финансови причини;
• Наличието на висок икономически, управленски и
политически риск /външен и вътрешен/.
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Международното сътрудничество за преодоляване на кризата в
рамките на Европейския съюз;
Провеждания дебат в Европейския съюз за бъдещото развитие на пенсионните
системи;
Прогресивна структура на българската пенсионна система и положителните оценки на
международните финансови институции !МВф, СБ/ и международните организации на
пенсионните фондове /EFRP, FIAP/;
Политическата, обществената и експертната подкрепа на философията и основните
принципи за изграждането, структурата и функционирането на българския пенсионен
модел;
Бързото възстановяване на стойността на активите на пенсионните фондове след
критичния спад през 2008г. Добрите резултати от дейността на ПОД за 2009, 2010 и
началото на 2011г.;
Приетото законодателно решение за увеличаване на осигурителната вноска за УПФ
през 2017г.;
Приетите и желанието за приемане на нови промени в осигурителното
законодателство, които целят по-нататъшно балансирано развитие на тристълбовия
пенсионен модел на страната.
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БЛАГОДАРЯ
ЗА ВНИМАНИЕТО!

11

