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Канцлерът Бисмарк въвежда за първи път
държавна социално-осигурителна система през 1889 г.
Моделът на Бисмарк е базиран на солидарността
и взаимността между участниците в осигуряването
Основни характеристики:
 Правата произтичат от продължителността на участието в
осигуряването.
 Обезщетенията са адекватни на осигурителния принос.
 Участието е с осигурителни вноски.
 Различни по размер вноски за отделните осигурителни рискове, които
не диференцирани спрямо размера на дохода, т. е. не са прогресивни,
а пропорционални.

Развитие на пенсионната система - модел на лорд
Бевъридж във Великобритания (1942 г.)
Моделът на Бевъридж е базиран на принципа на универсалност на
правата, произтичащи от факта, че си гражданин на дадената страна и
че си в социален риск.
Основни характеристики:
 Еднакви по размер социални плащания
 Диференциация се допуска главно на основата на семейния и доходния
статус на бенефициента.
 Финансиране от бюджета на държавата с основен източник – данъците.
 Неплащането на данъци не лишава бенефициента от правото му
социални обезщетения, защото те са универсално право.
 Размерът на платените данъци също не се отразява на размера на
получаваните обезщетения.

Социално-осигурителните модели в Европа и в
света
В отделните страни съществуват и двата модела, макар и не в чист вид.
Редица страни по целия свят въвеждат разходопокривната пенсионна
система.
Тя е основана на теоретичната концепция за държава на
благоденствието (Welfare State).
В повечето страни има максимален и минимален осигурителен
доход, върху който се начисляват осигурителни вноски.
Голяма част от публичните системи в Европа предлагат гарантиран
минимум на пенсията.

Пенсионните системи в Европа

Пенсионните системи по света според
класификацията на Световната банка

Тенденции
Пенсионните системи в 1 стълб са на принципа на PAYG
т.нар. стълб „1 bis“увеличава значението си. Тези схеми могат да се отнесат
и към 2-3 стълб, защото не засягат бюджетните излишъци или дефицити.
10 държави в ЕС са прехвърлили част от задължителното си обществено
осигуряване към схеми, управлявани от частни пенсионни компании.
Държави с такива схеми са: Дания, Швеция, Естония, Латвия, Румъния,
Литва, Полша, Словакия, Хърватска и България.
Спестяванията в стълб „1 bis“ имат за цел да осигурят адекватно ниво на
заместване или пенсия, която да е обвързана с доходите на лицето преди
пенсиониране.

Тенденции
Голяма част от държавите в ЕС имат професионални пенсионни схеми.
Професионалните схеми могат да бъдат задължителни или доброволни,
както и комбинация от двете.
Професионалните пенсионни схеми не са въведени в Чехия, Естония,
Латвия, Литва и Словакия.
В Люксембург те са въведени в определени сектори, като банковия или за
големите мултинационални компании.
3 стълб се представя от индивидуалните частни пенсионни схеми. Обичайно
тези схеми са доброволни. В Кипър и Люксембург такива схеми не са
въвeдени.

Връзка между пенсионните плащания от 1 стълб
и средната работна заплата

Абсолютният размер на плащанията от 1 стълб е по-нисък от EUR 3,000 на година,
като най-нисък този размер е в България, Румъния, Латвия, Литва и Естония. Този
размер е по-висок от EUR 14,000 годишно в Австрия , Швеция, Дания, Франция,
Норвегия и Люксембюрг.

От какво зависят плащанията от 1 стълб

Нарастването на работната сила + нарастването на
възнагражденията.
Когато работната сила нараства с отрицателен знак, то тогава
плащанията зависят само от нарастването на възнагражденията.

Предизвикателствата, пред които са изправени
пенсионните системи
Демографски промени, свързани с намалена раждаемост и увеличена
продължителност на живот водят до промяна в т.нар. ниво на
зависимост (отношението между броя на пенсионерите и броя на
работещите).
В ЕС това ниво се прогнозира да се увеличи от 25% през 2007 до 50%
през 2050 г. Това ще засили натиска върху публичните финанси.
Увеличаването на натиска върху публичните финанси ще доведе
неизбежно до намаляване на размера на пенсиите, изплащани от
осигурителните системи, което поставя още по-остро въпроса за
тяхната адекватност.

Предизвикателствата, пред които са изправени
пенсионните системи
Увеличаване на процента от БВП, който се разходва за плащане на пенсии. Понастоящем около
10% от БВП се разходва за пенсии. Франция и Италия заделят около 13% от БВП. В България за
пенсии се разходват около 8% от БВП. Тенденциите са този процент да се увеличава.

Решенията
 Адаптиране на възрастта за пенсиониране и на размера на
осигурителните вноски към продължителността на живота
 Увеличаване на ефективната възраст за пенсиониране чрез
елиминиране на възможностите за ранно оттегляне от пазара на
труда
 Развитие на поли-стълбовата система, за да се намали тежестта
върху публичните финанси
 Увеличаване значението на капиталовите системи
 Намаляване на значението на схемите с дефинирани плащания.

Какво стои в основата на предлаганите решения
 Концепцията за разпределение на риска.
 Демографски тенденции и волатилността на финансовите пазари
показват, че няма стълб в пенсионната система, който да може да
остане неуязвим от гледна точка на икономическите и демографски
предизвикателства.
 Разпределение на риска между правителствата и индивидите.
 Държавите не са в състояние да осигурят достатъчния коефициент на
заместване. От друга страна, капиталовите схеми не гарантират
доходност.
 Държавите следва да осигурят базисно ниво на заместване, което да
е необходимо, за да предпази хората от бедност.
 Разпределяне на риска между поколенията

Предимства и недостатъци на капиталовите системи
Предимства
 Нарастването на средствата зависи от процента на нарастване на капитала
 Исторически този процент е нараствал повече от нарастването
 на заплатите
 Връзка на натрупванията с вноските и трудовата кариера
 Възможност за използване на възможностите на финансовите пазари
 Стимулира растежа на икономиката и капиталовите пазари
 Създава стимули у хората по-дълго да останат на пазара на труда
Недостатъци
 Пожизнено бедните
 Хората с непълна трудова история
 Инвалидите

Рискове на капиталовите и разходо-покривните
системи
Капиталовите с дефинирани вноски
 Инвестиционният риск се носи от лицата
 В дългосрочен план има риск за натрупванията, но не толкова голям
предвид факта, че нивата на възвръщаемост дългосрочно са стабилни
 Краткосрочни рискове – в момента, когато се пенсионирате финансовите
пазари могат да паднат
Разходо-покривните системи
 Политически риск
 Честа смяна на правилата
 Неспособност на правителствата да плащат пенсии

Индекс за сравняване на пенсионните системи
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Необходими стъпки
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