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Актуално интервю за пенсионноосигурителната система

„ДЕМОКРАТИЧНИЯТ ИЗБОР”
обратната страна на истинатаобратната страна на истината
С  д-р Никола Абаджиев, 
председател на УС на  Бъл-
гарска асоциация на дру-
жествата за допълнително 
пенсионно осигуряване, 
разговаря ИЛЕАНА 
СТОЯНОВА

- Господин Абаджиев, 
според вас драматична 
ли е ситуацията за втория 
и третия стълб на пенси-
онноосигурителната сис-
тема след предложения-
та на правителството за 
т.нар. „мерки” за заздра-
вяването й? 
- Наистина ситуацията е се-

риозна за съдбата на модела 
на пенсионноосигурителната 
система въобще в България. 
Той бе приет през 2000 г. с 
редкия за страната ни поли-
тически консенсус. Това е три-
стълбовият пенсионен модел, 
в който съществуват разходо-
покривната система (в НОИ)  
и двата стълба от капиталово-
покривната система - вторият 
(допълнително задължител-
но в универсален и профе-
сионален фонд) и третият 
(доброволно в доброволен 
фонд) пенсионно осигурява-
не. Последните два стълба 
бяха създадени с помощта на 
международни финансови ин-
ституции -  Световната банка, 
МВФ, Американската аген-
ция за международно разви-
тие,  която оказа конкретна 
помощ, в т.ч и чрез привлича-
нето от тяхна страна на све-
товно признати експерти от 
сферата на пенсионното оси-
гуряване. Сега обаче някои 
от предприеманите промени 
в законодателството създа-
ват определена опасност за 
съществуването на този вече 
утвърден и успешно функцио-
ниращ тристълбов пенсионен 
модел. Подценява се ролята 
на капиталовите пенсионни 
фондове, поставят се кратко-
срочни цели за привличане 
или прехвърляне на финансо-
вия ресурс, натрупан в капи-
таловите пенсионни фондове, 
и по-конкретно във втория 
стълб (най-вече в универсал-
ните пенсионни фондове ), 
към държавната осигурител-
на система. Това поставя под 
въпрос по-нататъшното ефек-
тивно функциониране на този 
тристълбов модел и няма да 
е пресилено да кажем и не-
говото бъдещо съществуване.

Няма в света стабилна и 
ефективна пенсионна сис-
тема без включена в нея ка-
питалова част. И всякакви 
изказвания, че капиталовите 
системи ги няма или че малко 
се използват в света, си е чис-
та спекулация с обществото. 
В страни, където има развити 
пенсионни системи и където 
коефициентът на заместване 
достига 75%-80% от дохода, 
получаван преди пенсиони-
рането (т.е. пенсията е в раз-
мер около 80% от последната 
работна заплата - бел.ред.), 
обезателно функционират 
разходопокривни пенсионни 
схеми заедно капиталовопок-
ривни. Затова създаденото в 
България е признато от све-
товните експерти и институ-
ции като най-съвременното. А 
именно съчетаването на тези 
многофункционални (мно-
гостълбови) модели, които 

обединяват използването 
на разходопокривния соли-
дарен стълб (т.е. държавно-
то пенсионно осигуряване), 
така и капиталовите пенсион-
ни системи (допълнителното 
задължително и доброволно 
пенсионно осигуряване). И у 
нас именно това функциони-
ра вече цели 20 години. Нещо 
повече, то работи успешно, 
защото досега не е имало 
сривове в капиталовите пен-
сионни фондове, които ус-
пешно натрупаха и в момента 
управляват над 8,5 млрд. лв. 
спестени пари на българите 
за втора и трета пенсия, кои-
то не са другаде, а в техните 
лични индивидуални партиди. 
И това са техни пари, тяхна 
собственост, а не на пенсион-
ноосигурителните дружества. 

- Да си го кажем направо 
– кой, какво и от кого ще 
спечели и съответно кой 
и от какво ще загуби?
- Тази генерална промя-

на в пенсионната система, 
разработена в една съботна 
вечер и приета в изключи-
телно кратките срокове, спо-
ред авторите е да се въведе 
т.нар. „демократичен избор” 
за пенсионното осигуряване 
на българите - дали изцяло в 
НОИ, или там и в универсален 
пенсионен фонд. Това е при-
видният повод. Но всъщност 
няма институция или експерт, 
които да не са наясно и да не 
съзират, че това цели при-
вличането на част от тези 8,5 
млрд. лв. да се прехвърлят от 
пенсионните фондове, т.е. от 
личните сметки на осигуре-
ните в сметките на държава-
та, по най-безболезнен начин 
под мотото на т.нар. „демокра-
тичен избор”, като по-късно 
бъдат ползвани от института 
за плащане на държавните 
пенсии или бъдат ползвани 
от държавата за други цели. 
Всъщност с тези пари се цели 
да запълнят „дупките” в неза-
видното финансово състояние 
на държавната осигурителна 
система с парите на самите 
осигурени и по този начин да 
се освободи бюджетният ре-
сурс,  който е предвиден за 
осигурителната система. Въз-
никва основателният въпрос 
към авторите и поддръжни-
ците на тази промяна: С как-
во този „демократичен избор” 

ще увеличи пенсионния до-
ход на лицата, избрали да се 
осигуряват само в държав-
ния осигурител? Отговорът 
е ясен - с нищо! Защото от 
НОИ пенсионерът ще получи 
полагащата му се държавна 
пенсия, определена по пра-
вилата на националния оси-
гурител. Би трябвало да се 
припомни на народните пред-
ставители, на министъра на 
финансите, на министъра на 
труда и социалната полити-
ка, на тези синдикални дей-
ци, които нарекоха себе си 
„основни актьори” на пенси-
онната реформа, че вторият 
и третият стълб се създадоха, 
за да осигурят допълнителен 
пенсионен доход на осигуре-
ните лица. Да се създаде въз-
можност за получаване на 
допълнителни доходи и да се 
осигурят адекватни пенсии 
на осигурените лица, а не да 
осигурят нормалната пенсия, 
която се дава от разходопок-
ривната система. И тогава, 
още при създаването на мо-
дела, всички международ-
ни експерти ни дадоха съвет 
един малък ресурс от обща-
та пенсионноосигурителна 
вноска, внасяна от работода-
телите и от българските ра-
ботещи (в началото 2%, а 
сега 5% ), да бъде отделена 
за задължително осигурява-
не в универсалните пенсион-
ни фондове. Тази минимална 
част от общата вноска да се 
натрупва в индивидуални пар-
тиди и под формата на активи 
да се управлява от пенсион-
ните фондове, т.е. да се ин-
вестират средства, които да 
носят и допълнителни дохо-
ди на бъдещите пенсионери. 
Така, когато излезе в пенсия, 
всеки осигурен в универсален 
пенсионен фонд да разпола-
га с реални пари по своята 
индивидуална партида. Все-
ки трябва да разбере, че на-
трупаните досега 8,5 млрд. лв. 
са в  пенсионната система, а 
не извън нея, защото втори-
ят стълб - задължителното 
пенсионно осигуряване, е ос-
новна съставна част на тази 
система.                

Питате кой ще загуби, ако 
голямата част от тези пари 
се прехвърлят в НОИ. Първо 
ще загуби държавата. Тя ще 
се лиши от средствата, кои-
то в момента по закон всяко 

пенсионноосигурително дру-
жество е задължено да ин-
вестира по определени от 
държавата правила както в 
страната, така и извън нея, 
ако тези средства се прехвър-
лят в НОИ или както сега се 
предлага в т.нар. „Сребърен 
фонд”. Второ. Освен държава-
та ще загубят и всички осигу-
рени във фондовете българи, 
защото тези средства вече 
няма да носят допълнителен 
доход по личните им партиди 
и при пенсионирането си те 
няма да имат реални пари за 
втора пенсия, която да пови-
ши общия им пенсионен до-
ход. 

Може би затова наша-
та асоциация реагира така 
бурно, като информира за 
негативните последици от 
една такава мярка  както 
президента, така и МТСП и 
парламентарните групи. Ин-
формирахме и международ-
ните институции в лицето на 
ФИАП и Европейската феде-
рация на пенсионните фондо-
ве. Те реагираха незабавно, 
като съобщиха, че една така-
ва стъпка ще бъде удар сре-
щу пенсионния модел, който 
работи успешно, както и загу-
ба за икономиката на страна-
та, защото ще бъдат загубени 
инвестициите на пенсионните 
фондове.

Трябва да се разбере, че 
допълнителното пенсионно 
осигуряване, осъществявано 
на капиталов принцип, няма 
алтернатива, защото, колкото 
и да се наливат пари в разхо-
допокривната система, колко-
то и да ни се иска,  тя не може 
сама да постигне оня необхо-
дим и адекватен коефициент 
на заместване и постигането 
на адекватна пенсия. Само 
общият резултат от функ-
ционирането на трите стъл-
ба - държавното пенсионно 
осигуряване; допълнително-
то задължително пенсионно 
осигуряване и доброволното 
пенсионно осигуряване, може 
да направи това. Пенсионноо-
сигурителните дружества ви-
наги са си давали ясна сметка 
за това и никога не са били в 
конфронтация с държавната 
пенсионна система. И ней-
ните неудачи и нестабилност 
не са причинени от дейност-
та на капиталовите фондове. 
Причините се знаят от мно-
го, това са постоянните поли-
тически решения и промени, 
използването на  пенсион-
ната система за популистки 
цели, постоянното използва-
не на парите не целево, а за 
различни социални дейности, 
значителното и недостатъчно 
обмисленото намаление на 
осигурителните вноски през 
годините и т.н., и т.н. Всичко 
това в една или друга степен 
нарушава стабилността на 
системата, предсказуемостта 
й, доверието към нея.  

- При задаващия се демо-
графски срив се оказва, 
че дори да се прехвърлят 
всички пари от допълни-
телното пенсионно оси-
гуряване в държавния 
солидарен стълб, „дуп-
ката” в бюджета на НОИ 
няма да бъде запушена 
за дълго. Поне това сочат 
анализите на финансовия 

министър.
 - В никакъв случай въвеж-

дането на свободен избор 
за осигуряване не би помог-
нало, а напротив, би оказа-
ло изключително негативно 
влияние върху фискалната 
устойчивост на пенсионната 
система и зависимостта й от 
държавния бюджет. Защото 
прехвърлените средства ще 
бъдат похарчени моментал-
но, или ако бъдат прехвър-
лени в „Сребърния фонд”, те 
с нищо няма да помогнат на 
състоянието на НОИ. Според 
нас се цели да се освободи 
ресурс , който трябва да се 
даде от държавния бюджет, 
за да се използва от управля-
ващите за други цели. Катего-
рично това действие няма да 
помогне за стабилността на 
Националния осигурителен 
институт. Напротив. Защо-
то, когато този малък ресурс 
от 5% от пенсионните внос-
ки се управлява от пенсион-
ноосигурителните дружества 
и се инвестира, той носи до-
пълнителен доход на пенси-
онната система, респективно 
на осигурените лица. Трябва 
да е ясно, че около 2 млрд. 
лв. от тези 8 млрд. лв. активи 
са в резултат от инвестиции-
те на пенсионните фондове. 
Ако се прехвърлят  в „Сре-
бърния фонд”, няма да има 
допълнителен доход, т.е. тези 
средства няма да се възпро-
извеждат.

През последните месе-
ци много се коментираше 
доходността на пенсионни-
те фондове, говореше се, че 
фондовете не знаят къде да 
инвестират парите, че реал-
ната доходност е много малка 
и т.н. Ако погледнете публику-
ваните последни данни на Ко-
мисията за финансов надзор 
за доходността, начислена 
по индивидуалните партиди 
на осигурените лица за по-
следния период 29.03.2013 
г. - 30.03.2015 г., ще види-
те, че доходността на всич-
ки пенсионни фондове е над 
6 процента.В доброволните 
пенсионни фондове тази до-
ходност дори е по-висока - 
над 7 на сто. 

От къде идва това? Съглас-
но закона резултатът от ин-
вестициите на универсалните 
пенсионни фондове сто про-
цента от постигнатия резултат 
се връща в индивидуалните 
партиди на осигурените хора. 
Затова постигнатите 6.22% 
доходност  в резултат на ин-
вестиции изцяло се разпре-
деля по индивидуалните 
партиди. Трябва да се направи 
разлика например между пен-
сионните дружества и банки-
те. Положителният финансов 
резултат не се определя от са-
мото пенсионноосигурително 
дружество, както е при бан-
ките, които сами определят 
лихвената си политика и кон-
кретните размери на лихвите 
по депозити (сега по данни на 
БНБ те са под 2%). При пен-
сионните фондове резултатът 
от техните инвестиции се раз-
пределя такъв, какъвто е, във 
вид на доходност, начислява-
на по индивидуалните парти-
ди на осигурените лица.

- Ясно е, че бъдещата 
адекватност на пенсиите 

ще зависи до голяма сте-
пен от това дали вторият 
и третият стълб ще бъдат 
в състояние да подобрят 
доходите на българските 
пенсионери. Защо тогава 
с недомлъвки се опит-
ваме да срутим частната 
инициатива за бъдещето? 
- Предишното правител-

ство на ГЕРБ взе решение да 
се увеличи с 2% вноската към 
универсалните пенсионни 
фондове от 2017 г. в съответ-
ствие с подписаното между 
него и синдикатите и работо-
дателите „Национално спо-
разумение за нова стратегия 
за финансова стабилизация 
на ДОО и усъвършенстване 
на пенсионното законодател-
ство”. Това споразумение об-
хващаше периода до 2035 г. 
Сега се предлага отмяната на 
досегашната договореност, 
а увеличението да е с по 1% 
от 2017 г. и 2018 г. и то да се 
отнася за вноските към НОИ. 
Питам защо се отменя пре-
дишното решение?  Защо да 
не се увеличава вноската към 
универсалните фондове, при 
положение че даваме  право 
на свободен избор на хората 
къде да влагат парите си за 
старини. Нали ако вноската 
към универсалните фондове 
беше станала 7% през 2017 
г. и хората впоследствие ре-
шат да си прехвърлят парите 
в НОИ, същите пари щяха да 
отидат в държавната система, 
т.е. вноската се движи с оси-
гурения човек. За мен това се 
направи с цел да се притискат 
хората и да им се покаже, че  
осигуряването в национал-
ния институт е по-изгодно за 
осигурените. И също така да 
им се внуши да прехвърлят 
всичките си пари в държав-
ната система, защото тя била 
по-надеждна. За съжаление 
експертите от нашия бранш 
очакват още „маньоври” за 
притискане и стимулира-
не на хората, за упражнява-
не на натиск върху тях, за да  
направят избор в полза на 
държавата, а не в полза на 
собствения си интерес.

Целта е държавата да се 
освободи от ангажименти-
те си към първия стълб - той 
е разходопокривен и дър-
жавата по принцип има 
ангажимента да осигури 
необходимите средства за 
функционирането му. Сега 
държавата иска да постигне 
това, като запълни дупките 
със средствата, икономисани 
от самите осигурени българи. 
Като по този начин ги ощети. 
С новия механизъм се пред-
лага да се прехвърлят сред-
ствата не направо в НОИ, а в 
т.нар. „Сребърен фонд”, като 
уж тези пари там щели да 
стоят във фискалния резерв. 

Искам да обърна внимание 
на още един инструмент за 
натиск, който е умишлено на-
сочен към осигурените в пен-
сионните фондове българи. 
Казва се, че с въвеждането 
на „мерките” се дава възмож-
ност, в случай че след вре-
ме размислиш и решиш, че 
си сгрешил, като си прехвър-
лил парите си в „Сребърния 
фонд”, пак да имаш възмож-
ност да се върнеш по старата 
схема на пенсионно осигуря-
ване в НОИ и в универсален 
пенсионен фонд. Нека да да-
дем конкретен пример, за да 
стане ясно за какъв губещ ход 
става дума.

(Продължава на стр. 13) 


