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Адекватни пенсии за Европа
20-ти юбилей на Българската асоциация на дружествата за допълнително
пенсионно осигуряване - БАДДПО

София, 17 октомври 2017 г.
Мати Лепала
Генерален секретар
PensionsEurope

Нашите членове
Най-голямата представителна организация в
областта на пенсионното осигуряване в
Европа
24 членуващи асоциации:
 19 от държави членки на ЕС (Австрия, Белгия,
България, Дания, Естония, Испания,
Финландия, Франция, Унгария, Хърватия, Р.
Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Холандия,
Португалия, Румъния, Швеция,
Великобритания)
 държави извън ЕС (Швейцария, Исландия,
Норвегия)
Нашите членове управляват пенсионни активи
на обща стойност над € 4 трилиона, а във
фондовете им са обхванати повече от 110
милиона европейски граждани
+ 25 членуващи корпорации и поддръжници
+ Форум за ЦИЕ
+ Многонационална консултантска група
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Бъдещето на пенсионното осигуряване ще се
диктува от глобалните тенденции
•

Увеличена продължителност на живота и променящи се демографски
тенденции
–

Според ОИСР коефициентът на зависимост – съотношението между пенсионерите (над 64 год.)
и лицата в икономически активна възраст ще се повиши от 28% през 2015 г. на 51% през 2050 г.

– Разходопокривните системи от I стълб ще бъдат изправени пред огромни
предизвикателства;
–
–

•

Структурни промени на пазара на труда
–

•

Повече самонаети лица – необходимо ли е служебното им разпределение в пенсионни
фондове, за да се гарантират адекватни и устойчиви пенсии?

Технологични новости
–

•

Финансова и социална устойчивост;
Устойчивост на публичните финанси.

Лесни за ползване приложения за проследяване на пенсионните спестявания, доходността,
разходите и т.н.

Нарастващ интерес към факторите на околната среда, обществото и доброто
управление
–

Влияние върху инвестиционните портфейли и стандартите за отчитане.
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Източник: ЕК 2015 - Доклад за
застаряване на населението
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Източник: ЕК 2015 - Доклад за
застаряване на населението

Реформи за гарантиране устойчивостта на
пенсионноосигурителните системи
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Истинското предизвикателство ще
бъде да се намери баланс между
устойчивост и адекватност
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Коя е най-добрата пенсионна
система?

Глобалният пенсионен индекс “Melbourne Mercer” отчита
адекватността, устойчивостта и стабилността в 27 държави
3
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Какво е общото между
най-добрите
пенсионни системи?
Те са от смесен тип:
разходопокривен
стълб в комбинация
със задължително или
квази-задължително
допълнително
осигуряване на
капиталов принцип!
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Индекс за устойчиви пенсии на Allianz
– 2016 г.
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Позицията на PensionsEurope:
Смятаме, че трябва да се насърчат частните пенсионни
спестявания, за да се компенсира евентуалното намаляване
на пенсиите от общественоосигурителната система. В частност,
подкрепяме регулациите, които стимулират осигуряването в
пенсионни фондове по месторабота. Тези фондове предлагат:
•
•
•
•
•
•

Икономия от мащаба при управлението, администрирането и
инвестирането на активите;
Обединяване на риска и често споделянето му между поколенията;
Много от тях са организации с идеална цел;
В много случаи работодателят плаща част от вноската в полза на
осигурените лица;
Широк обхват поради задължителния характер на осигуряването,
браншови обхват благодарение на КТД и меки мерки за гарантиране на
участието - напр. служебно разпределение;
Добро управление и баланс на интересите поради участието на
основните заинтересовани лица.
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Пенсионноосигурителните тенденции в
Европа
•

Увеличаване на схемите с дефинирани вноски:
– Нарастващо значение в международен план и в Европа:
• Размерът на пенсионните активи във фондовете с дефинирани вноски в
страните членки на ОИСР се е увеличил от 30.3% на 35% между 2001 и
2011 г. (ОИСР)

– Фондовете с дефинирани вноски преобладават в страните от Източна
Европа:
– В страните с голям сектор на работодателските пенсионни фондове
(Великобритания, Холандия) все още превес имат схемите с дефинирани
пенсии. Наблюдава се обаче отлив от тях.
•

Централен проблем (при ДВ и ДП): как да се справим с нестабилните финансови
пазари?

•

Отмяна на реформите в някои страни от ЦИЕ (Полша, Чехия, Унгария)

Съвременни пенсионноосигурителни решения:
“Най-доброто от двата свята”
Чист вид ДП

Риск за
работодателя

ДП, обвързани с направените вноски

Различни хибриди

ДВ с гаранции

Чист вид ДВ

Риск за осигурения
12
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Принципи на съвременните системи с
дефинирани пенсии
• Адекватност
– Добър финансов резултат за осигурените
– Ниво на споделяне на риска

• Устойчивост
– Добра надзорна рамка
– Правила за счетоводно отчитане

• Надеждност
– Добро управление
– Финансова грамотност

• Ефикасност
– Добри резултати от дейността
– Ниво на разходите
13

Инициативи на PensionsEurope, свързани с ДВ
2015-2017
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Съюз на капиталовите пазари

“PEPP” – Паневропейски пенсионни схеми за
индивидуално осигуряване
(предложение на ЕК от юни 2017 г.)
• PEPP – схеми за доброволно пенсионно осигуряване по 2-ри режим
(3-ти стълб), които ще предложат на лицата нова паневропейска
възможност за спестяване за пенсии.
• Регулации с фокус върху хармонизиране характеристиките на
продуктите и изискванията за оповестяване на информация
• Ще осигури ли това предложение осезаем ръст на броя граждани
на ЕС, които спестяват за адекватни пенсии?
• Има ли риск от ефекта на изместване (преминаване от 2-ри към 3ти стълб)?
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Устойчиви финанси
•

Работна група на високо равнище ще предложи препоръки за стимулиране на
устойчивото финансиране през декември 2017 г. Тя разглежда всички действащи
лица и процеси във финансовата система, като не се ограничава единствено до
инвестициите, съобразени с изискванията за околна среда, обществен интерес и
добро управление. На тази база през 2018 г. ще бъдат разработени законодателни
предложения.

•

Пенсионните фондове вече се ангажират с устойчиви инвестиции. Налице са
различни подходи, поради различията в ролята и начина на управление на
фондовете.

•

Вероятни бъдещи инициативи:
 Включване на изискванията за устойчивост в стрес тестовете
 Включване на изискванията за устойчивост в хармонизираното определение
на доверителските задължения
 Изисквания за отчетност и управление

•

PensionsEurope подкрепя засилването на фокуса върху устойчивостта, но обръща
внимание на необходимостта от гарантиране на практични и пропорционални
мерки.

Информация за контакт

Matti Leppälä, Secretary General/CEO
PensionsEurope
Koningsstraat 97 Rue Royale
1000 Brussels
Tel.: +32 2 289 14 14
www.pensionseurope.eu
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