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1. Рискове във фазата на
изплащане и тяхното
управление

Цел и фази на осигурителния процес
• Цел на осигуряването:
• адекватен пенсионен доход

• Фаза на натрупване:
•
•
•
•
•

продължителност на осигурителния период;
осигурителен доход;
размер на осигурителната вноска;
доходност от инвестиране;
размер на таксите

• Фаза на изплащане:
• натрупаната сума;
• продължителност на живота след пенсиониране;
• срок на пенсията;
•

актюерски допускания
процент)

(таблици за смъртност,

технически

лихвен
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Основни рискове във фазата на
изплащане
• Демографски риск
• риск от надживяване (дълголетие)
• Инвестиционен риск
• волатилност на пенсионните спестявания
• Инфлационен риск
• обезценяване на пенсионния доход
• Риск от неплатежоспособност на доставчика
• не могат да бъдат изпълнени поетите задължения

Управление на рисковете във фазата
на изплащане
• Индивидуално-спестовен подход
•
•
•
•

индивидуална осигурителна партида
пенсионни схеми с дефинирани вноски
не се споделя димографския риск
инвестиционният риск се поема от лицата

• Групово-осигурителенj(застрахователен)

подход

• общ пул (обща сметка, "фонд с анюитизиране")
• демографският риск се споделя между лицата
• инвестиционният риск се поема от осигурителя/ управляващата
компания
• платежоспособност на институцията гарант

• Комбиниран подход
• Необходимост от баланс между желанията,
потребностите и рисковете във фазата на изплащане
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Видове пенсионни продукти и
покритие на рисковете
• Видове пенсионни продукти
• Еднократно изплащане
• Програмирана изплащане (различни правила)
• Анюитети
• Срочен/ Пожизнен;
• Фиксиран /Нарастващf Променлив (с вариращ размер);
• Номинален/ Реален;
• Индивидуален/ Съвместен (Семеен, На два живота);
• С гарантиран период или не
• Незабавен/ Отсрочен (Отложен)

• Няма универсален продукт, който да
удовлетворява желанията и потребностите на
всички лица
• комбинация от продукти

Рискови характеристики на пенсионните продукти
Предоставя защита от:
Форма

на плащане

риск от
преживяване

инвестиционен риск

Други предимства

инфлационен риск

риск ОТ
неплатежоспобност

дя ване на
средствата

Унасле-

ЛиквидНОСТ

Еднократно
изплащане

не

не

не

да

да

да

Срочен анюитет

не

възможно

възможно

не

да

не

Програмирано
изплащане

не

не

не

не

да

не

Променлив пожизнен
~нюитет

възможно

не

не

не

не

не

fФиксиран номинален
пожизнен анюитет

да

да

не

не

не

не

Нарастващ
~оминален пожизнен
анюитет

да

да

частично

не

не

не

",иксиран реален
пожизнен анюитет

да

да

да

не

не

не

Фиксиран реален
пожизнен анюитет с
гарантиран период

да

да

да

не

частично

не

Източник: Rocha, Roberto. 2012
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11. Межудународен опит
в регулирането и надзора във
фазата на изплащане

Международен опит
(пенсионни продукти)
• За и против еднократното изплащане
• Достигане на определено (минимално) ниво на
анюитизация
• Реален фиксиран анюитет
• Индексирани пожизнен и анюитети (при различни условия)
• Много държави позволяват по-рискови продукти, но
обикновено в комбинация с минимален анюитет
• срочни анюитети
• програмирано изплащане
• пожизнени и срочни анюитети с променлив размер

• Анюитетите с гарантиран период са предпочитани
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Международен опит
(доставчици

и платежоспособност)

• Доставчици на пенсионни продукти
• ценрализиран
• Децентрализирани
• пенсионен фонд/дружество
• застрахователна

компания

• анюитетна компания

.Платежоспособност на доставчика
• Технически резерви
• Капитал
• Собствени средства
• Надзор, базиран на риска

Международен опит
(други регулации)

• Маркетинг
• предоставяне на информация
• посредници
• електронна система за котиране (Чили)

• ценообразуване на продуктите
•
•
•
•

конкуренция и прозрачност
повече стойност за l-ца натрупана сума
таблици за смъртност (в ЕС единни по пол)
технически лихвен процент
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111. Настояща законова уредба на

изплащането на допълнителни
пенсии в България

Настояща законова уредба по видове фондове
Видове
фондове

Задължителни
УПФ

ППФ

Доброволни
дпф
дпфпс

лица

Всички работещи,
родени след
31.12.1959

Работещите при
първа и втора
категория труд

Всички физически
лица над 16
години

Лица, работещи
предприятиетоосигурител

Изплащане на
средства на
оси гурен и л ица

Еднократно до
50% при загубена
работоспособност
над 70,99 на сто

Еднократно до
50% при загубена
работоспособност
над 70,99 на сто

От лични вноски неограничено по
всяко време

Съобразно
условията в КТД
или колективното
споразумение

Допълнителна
пожизнена за
старост (от 2023г.
(2018г.)

Срочна за ранно
пенсиониране (от
2015 г.)

Изплащане на
средства на
придобили право
на пенсия

По изключение еднократно или
разсрочено

По изключение еднократно или
разсрочено

Еднократно
разсрочено

Изплащане на
средства на
наследници

Еднократно или
разсрочено в
двете фази

Еднократно или
разсрочено в
двете фази

Еднократно или
разсрочено в
двете фази

Осигурени

Пенсии

Пожизнена и
срочна за старост,
пожизнена и
срочна за
инвалидност,
наследствена
или

в

Срочна за
старост

Еднократно
разсрочено

или

Еднократно или
разсрочено в
двете фази
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Настояща законова уредба на
изплащането на пенсии (обобщение)
• Пенсиите се изплащат от индивидуалната партида;
• Средствата в индивидуалната партида могат да се
изчерпят преждевременно поради наличието на
демографски и инвестиционен риск;
• При недостиг на средства пожизнените пенсии се
изплащат от пенсионен резерв в ПОД, не се
формира резерв за срочните пенсии;
• ПОД формират пенсионния резерв със собствени
средства;
• При проявление на голеМИ8искове е възможна
неплатежоспособност на П Д

ОСНОВНИ
•
•
•

•

противоречия

Смесване на фазата на натрупване с фазата на
изплащане
Смесване на различни инвестиционни цели (за
осигурените лица и за пенсионерите)
Опит
за комбиниране
на индивидуалноспестовен
и групово-осигурителен
подход,
който не осигурява защита от инвестиционен и
демографски риск
Наличие
едновременно
на
индивидуална
партида
с наследяване
и плащане
на
пожизнени пенсии
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IV. Възможни решения във
фазата на изплащане в България
(дискусия)

Необходимост от принципни
решения
• Пенсионната система следва да се разглежда в
нейната цялост
• Конкретизиране на целите във фазата на изплащане
• коефициент на заместване на дохода от цялата
пенсионна система и ФДПО в частност;
• обхват на пенсията (лична, семейна, наследствена);
• до кога и в каква степен следва да съществува
индивидуалната партида

• Определяне на дизайна и дефиниране на основните
видове пенсионни продукти
• Капиталови изисквания към институциите, които
извършват пенсионни плащания
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цели при старта на реформата
• Коефициент на заместване на дохода от трите
стълба (крайна цел) - 70 - 80%:
• I-ви солидарен стълб - 40%;
• П-ри капиталов стълб - 20%;
• ПI-ти капиталов стълб - 10 - 20%

• Натрупване на средства за пенсии по индивидуални
партиди, лична мотивация и персонален избор във
П-ри и ПI-ти стълб.
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Регламентиране на фазата на
изплащане
Алтернативи за пожизнените пенсии:
1. Запазване на индивидуалната партида и наследяването:
• консервативни актюерски допускания при определяне на
пожизнените пенсии
• по-ниско ниво на пенсиите като цяло
• риск за финансовата стабилност на под

П. Създаване на общ пул за споделяне на демографския риск:
• ограничаване/премахване на наследяването след отпускане на
пенсия
• по-висок размер на пенсиите при равни други условия

Усъвършенстване на уредбата на срочните пенсии:
• срочни пенсии с фиксиран и променлив размер
• създаване на резерви за изплащане на срочните пенсии с фиксиран
размер
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Приложими решения
(видове плащания)
ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ

УПФ

ППФ ДПФ

ДПФПС

Еднократно изплащане
(самостоятелно или в
комбинация)

да

да

да

да

Програмирано изплащане
(самостоятелно или в
комбинация)

да

да

да

да

Срочен анюитет с променлив
размер

не

не

да

да

Срочен анюитет с фиксиран
размер

не

да

да

да

Пожизнен анюитет с фиксиран
размер (номинален)

да

не

да

да?

Пожизнен анюитет, нарастващ
ежегодно с фиксиран процент

да

не

да

да?

Пожизнен анюитет, нарастващ
ежегодно с инфлацията (реален)

да?

не

да?

да?

Организация на фаза на изплащане
на пенсиите
• Завишаване на изисквания към изплащащите
институции - резерви, собствени средства,
платежоспособност
• Инсититуции, които изплащат пенсиии
• Пенсионноосигурително дружество (ПОД), което
отговаря на завишените капиталови изисквания

• Следва да бъдат взети предвид:
• големината на съвкупността в която ще се споделя
демографския риск
• постигане на Т.нар. икономия от мащаба
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Други регулации
• ценообразуване
• Таблици за смъртност
• Технически лихвен процент

• Резерви за гарантиране изплащането на
пенсиите
• Формиране
• Инвестиране

• Предоставяне на информация
• Насърчаване на конкуренцията и разширяване на
възможностите за избор
23

Благодаря за вниманието!
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