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Съвременната действителност 

в Европа и по света
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Пенсионни системи: критерии за 
разграничаване

• Наличие на един или няколко стълба

• Дефинирани вноски или дефинирани пенсии

• Разходно-покривни или капитало-натрупващи

• Наличие на личен избор



Избрани пенсионни системи: 

Германия

•Има 3 стълба, но първият - държавното пенсионно 
осигуряване - има най-голяма тежест (85% заедно с 
допълнителния фонд на публичния сектор)

•Пенсиите зависят от трудовия стаж на човек (време и 
ниво на доход), но като цяло системата се финансира на 
принципа PAYG

•Допълнителни фондове на работодателите 
(финансирани с резерви на компаниите)



Избрани пенсионни системи: 

Великобритания

•Значително по-лимитирана роля на държавните пенсии

•Държавата плаща “социална” (или базова) пенсия, която 
не зависи от трудовия стаж, финансирана PAYG

•Избор между държвана допълнителна схема и фонд на 
работодателя (около 3/4 от хората избират второто)

•Частният осигурителен план може замени други 
задължителни осигуровки



Избрани пенсионни системи: 

Франция

•Щедри държавни пенсии, подобно на Германия, и 
голяма роля на първия стълб

•Липса на индивидуален избор при втория стълб, който е 
тежко регулиран

•Вторият стълб касае определени индустрии и професии



Избрани пенсионни системи: Чили

•Индивидуални спестовни пенсионни планове

•10% задължителна осигурителна вноска

•Допълнителен фонд за армия и полиция (финансиран 
PAYG)

•PAYG системата съществува в намаляваща роля до 
изчистване на задължения на държавата
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Държавните пенсии в Европа (% от 

БВП)
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Коефициент на зависимост 

(население на 65+ като % от 

населението 15-64) - 2010 
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Коефициент на зависимост  - 2030 г.
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Коефициент на зависимост  -

Промяна до 2030 г.



Кризата и пенсионните системи

•Рецесията бързо се превърна в бюджетна криза чрез 
свиване на приходите

•Най-големият натиск в бюджетите в Европа са пенсиите и 
тяхното увеличаване

•Краткосрочно някои страни могат да отложат решението 
проблема, други - не

•Важен момент за осъзнаване на политическия риск, 
който носи днешният welfare пенсионен модел



Някои от парадоксите:

•Рухващата пенсионна система може да насърчи 
положителна промяна в други политики (имиграция, 
пазар на труда)

•Днес промяната на системата е политически по-лесна
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Пенсионната система в България -
устойчивост и адекватност
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Моделът в България

• Три стълба, но на един се разчита за пенсиите на 
сегашните пенсионери, а и на следващите поколения 
пенсионери...

•Около 10% от БВП отиват за пенсии, в същото време 
осигуровките от частния сектор покриват под половината от 
това...

• Осигурителната тежест е пределно висока и по-нататъшно 
увеличение вероятно би намалило приходите...



Защо наричаме осигуровките в първия 
стълб данък?

Две условия за данък, които осигуровките изпълняват:

•Задължителни са

•Няма настещен ангажитент от страна на държавата



Облагане на покупко-продажбата на 
труд

• Сред най-тежко облаганите сделки в България (заедно с 
бензина и цигарите)

• 33.5% е данъчната тежест като процент от разходите на 
работодателя на масови позиции

• Основен фактор за наличие на “сива” (нерегистрирана) 
заетост и доходи



Макро перспектива: бюджет 2011

• Разходи за пенсии - над 7 млрд. лв.

• Приходи от осигуровки от частния сектор - 3.4 млрд. лв.

• Разлика - почти 3.7 млрд. лв...

•...или 14% от общия бюджет или 5% от БВП



Основният въпрос: как да се балансира 
бюджета на НОИ

•Няма ниво на осигурителни ставки, което да осигури 
баланс

•Може да се търси баланс само на база на текущата 
събираемост + евентуално увеличаване на заетостта

•При влошаване на демографията, баланс може да има 
само при намаляване на пенсиите и/или увеличаване на 
пенсионната възраст
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Коефициент на зависимост  -

Прогнозата на НСИ за България до 

2060 г.



Рецесията и пенсионната система в 
България

•Свиване на заетостта с около 300,000 работни позиции

•Свиване на приходите в бюджета по линия на косвените 
данъци

•Увеличение на разходите за пенсии през 2009 г. с 1 млрд. 
лв

•Стопяване на фискалния резерв с около 7 млрд. лв
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Благодаря за вниманието!

 Георги Стоев - stoeff@iwatchbulgaria.com

 Industry Watch - www.iwatchbulgaria.com

22

mailto:stoeff@iwatchbulgaria.com
mailto:stoeff@iwatchbulgaria.com
http://www.iwatchbulgaria.com

