
Пенсиите и кризата*  

 

Никоя страна и никоя пенсионна схема не е имунизирана срещу ефектите на кризата. 

Производството спада, а безработицата нараства, оказвайки натиск също и върху 
публичните пенсионни схеми. Как страните от ОИСР могат да устоят на тази буря? 

 

 

Безработицата се покачва бързо и се очаква да достигне 10% от работната сила през 2010 г. 

Очаква се орязване на възнагражденията и по-малко работни часове. Това намалява приходите 

от пенсионни вноски и увеличава търсенето на помощи за безработица и други социални 

помощи. Бюджетният дефицит на страните от ОИСР се очаква да се раздуе и да достигне близо 

9% от националния доход през 2010 

г.  

Това развитие означава, че както 

публичните, така и частните 

пенсионни схеми са засегнати 

негативно от кризата. Това резюме 

представя основните заключения за 

пенсиите и кризата от доклада „Един 

поглед към пенсиите през 2009 г.” 

на ОИСР.  

Докладът изследва степента на риск 

финансовата, икономическата и 

фискалната криза да се превърнат в 

социална криза. Какви са 

последиците за доходите на 

възрастните през следващите няколко години? Какво може да направи правителството за 

смекчаване на удара? Какви политики трябва да се избегнат? Какво ще помогне на пенсионните 

системи се справят с бъдещи кризи? 

  

Финансовите пазари и частните 

пенсии 

Частните пенсионни фондове имаха 

трудна година главно през 2008 г. в 

резултат на финансовата криза. Втората 

диаграма показва представянето на 

инвестициите на частните пенсионни 

фондове в 23 страни. Тя показва реалната 
възвръщаемост на инвестициите (след 

като инфлацията е взета под внимание) в 

страните, в които частните пенсионни 

фондове имат значителни активи. Най-

голямата загуба от 37,5% е в Ирландия. 

Но инвестициите също са загубили 

повече от една четвърт от стойността си в 

Австралия и Съединените щати.  На 

другия край на скалата, загубите са били 

малко над 10% в Словакия и още по-

ниски в Чехия, Германия и Мексико. Тъй 

като стойността на пенсионните фондове 



в САЩ доминира в картината за ОИСР, общият спад в активите на ОИСР е 23%. Но 

непретеглената средна за 23-те страни е доста по-ниска: 17%.   

 

Инвестиции и представяне  

Огромните разлики във възвръщаемостта на инвестициите се обясняват от разликите в 

портфейлите на пенсионните фондове. Всички фондови пазари в страните от ОИСР са 

спаднали с около 45% през 2008 г. Държавните ценни книжа показаха тенденция за покачване 
като международният индекс се увеличи над 7% през 2008 година. Тези активи, заедно с 

депозити и имоти, са основните, в които пенсионните фондове инвестират.   

Фигура 3 сравнява дела на акциите в портфейла в края на 2007 г. с доходността на вложенията 
през 2008 година. Акциите съставят по-голямата част от портфейлите на пенсионните фондове 

в англоезичните страни преди кризата. Делът на акциите (около 2/3), съответно и загубите от 

инвестиции, са най-големи в Ирландия. Повече от половината от портфейлите в Австралия, 

Канада, Обединеното кралство и 

Съединените американски щати 

са също в акции.  

За разлика от тях акциите са само 

около 10% от портфейлите в 

Чехия, Словакия и Мексико. 

Пенсионните фондове в тези три 

страни регистрираха доста малки 

инвестиционни загуби през 2008 

година. В центъра на графиката е 

групата страни, в които 

пенсионните фондове държат 

около една трета от активите си в 

акции и чиито загуби са близки 

до средните 17.4 % за ОИСР. Все 

пак не трябва да се забравя, че 
акциите исторически са носели 

по-голяма възвръщаемост от 

облигациите (вж. схемата).   

 

Частните пенсии и доходите за 

старост 

Фигура 4 показва каква част от 

пенсионния доход идва от 

спестявания. За целите на анализа 
изчисленията изключват трудови 

доходи (заетост или самонаетост, на 

които се пада средно една пета от 
доходите на хората на възраст над 65 

години). Остатъкът до 100% се 

състои от трансфер на доходи от 
държавата – предимно публичните 

пенсии, разбира се.  

За настоящите пенсионери личните 

пенсионни спестявания съставляват 

повече от 40% от пенсионните 

приходи в пет страни от ОИСР: 

Австралия, Канада, Холандия, 



Обединеното кралство и Съединените щати. От друга страна, те са по-малко от 5% от доходите 

в пет страни от Централна и Източна Европа: Австрия, Чехия, Словакия, Унгария и Полша. 

Средно те съставляват една пета от дохода на пенсионерите. 

Вноските за лични пенсии са значителна част от пенсионните осигуровки на настоящите 
работници в повече страни от ОИСР, както графиката показва. Някои имат вече задължителни 

лични пенсии. За по-младите работници днес личните пенсии се очаква да осигурят около една 

трета от пенсионните приходи в Унгария, половината в Полша, 60% в Словакия и три четвърти 

в Мексико. Въпреки че въздействието на настоящата криза в тези страни ще бъде сравнително 

по-малко, то подчертава необходимостта от устойчивост на бъдещи кризи. 

 

Въздействие върху хората   

На таблицата по-долу „светофарът” показва засегнатите от кризата пенсии по възрастови 

групи, които варират от силно засегнати в червения сектор до по-слабо или изобщо 

незасегнатите в зеления.  

По-млади работници и работници в зряла възраст  

Повечето млади работници са слабо засегнати от финансовата криза, тъй като техните 
натрупани пенсионни спестявания са малки.  В САЩ, например, салдата на 25-34 годишните в 

частни пенсионни планове са се увеличили с близо 5% средно през 2008 г. (според Института 

за проучване на дохода на заетите). Това е така, защото с новите си вноски компенсират 
инвестиционните загуби. Въпреки че те могат да страдат от последиците от икономическата 

криза върху пазара на труда, младите хора разполагат с 30 или повече години, в които да 

компенсират ефекта на инвестиционните загуби върху пенсионните си натрупвания. Същите 

аргументи важат и за работниците в зряла възраст, макар че те са засегнати в по-голяма степен. 

Въпреки това, те все още имат достатъчно време, за да се възстановят стойността на активите 

си. Освен това техните работни места са по-устойчиви на икономически трусове, отколкото 

тези на по-младите работници.   

Пенсионери  

Хората, които вече са пенсионери, ще бъдат като цяло незасегнати от кризата. Влиянието на 

икономическата криза върху пазарите на труда – т.е. върху заетостта и доходите - не е от 
непосредствено значение за тях. Повечето са защитени срещу последиците от финансовата 

криза върху личните пенсии, дори и в страните, където последните са значителен източник на 

доходи в напреднала възраст. Това е така, защото професионалните пенсионни планове и 

пенсионните фондове, които предоставят анюитетен доход, притежават активи, за да подкрепят 

обещанията за определена пенсия. Има обаче две изключения. 

Първото засяга хората с определен размер на осигурителните вноски за пенсиите. Тези схеми 

осигуряват доход при пенсиониране от натрупване на пенсионните вноски и възвръщаемост на 

инвестициите. Много от пенсионерите са защитени от кризата, защото са купили анюитети при 

пенсиониране, гарантирайки си по-ранен анюитетен доход и доживотни пенсионни плащания.  

Но много от тях не са купили такива, а някои, особено в САЩ и Австралия, са имали много 

акции в портфейлите си. Все пак загубите в различните страни зависят от начина, по който 

парите са били инвестирани.  

Второто изключение е в страни, където изплащаните пенсии са обект на автоматични корекции, 

свързани с финансите на пенсионно-осигурителната система (виж стр. 7 по-долу).  

Работници наближаващи пенсиониране  

Това е най-засегнатата от икономическата и финансовата криза група. Те често са сред първите, 

които губят работните си места по време на криза и са сред най-уязвимите по отношение на 

дългосрочната безработица. Продължителният период на безработица или ранното 

пенсиониране, дължащо се на икономическата криза, може трайно да намали техните пенсии 



поради недостатъчните пенсионни вноски. Те нямат време да чакат финансовите пазари да се 

възстановят, за да се попълнят загубите в личните им пенсии. 

Някои от по-възрастните работници преместват инвестициите си към по-малко рискови активи, 

когато пенсионирането им наближава. Но повечето не са го направили. В САЩ, например, 

близо 45% от 55-65 годишните държат повече от 70% от частните си пенсионни спестявания в 

акции според Института за проучване на дохода на заетите. Финансовата криза има пряко 

въздействие върху пенсионните приходи за хора с определен размер на осигурителните вноски. 

В Исландия, Холандия и Швейцария личните пенсии са с дефиниран размер на плащанията 

(или вариант на това): стойността на пенсията зависи от индивидуалните доходи и броя на 

годините участие в схемата.  

В Канада, Ирландия, Швеция, Великобритания и Съединените щати личните пенсии 

традиционно също са с дефинирани доходи. Налице е преминаване към планове с определени 

вноски във всички тези държави (макар и с различна скорост). Все пак много или повечето от 

по-възрастните работници в тези страни ще получат всички или повечето от своите пенсии от 

схеми с дефинирани доходи. 

На теория пенсиите в тези схеми са "дефинирани" от набор от правила и трябва да бъдат 
платени независимо от инвестиционните резултати на тези фондове. Въпреки това, 

инвестиционните загуби удариха здраво тези фондове. Мерилото е „съотношението на 

финансиране”: активите на схемата, съотнесени към пасивите, да плащат настоящи и бъдещи 

задължения. 

В Ирландия, Великобритания и Съединените щати съотношението на финансиране на планове 

с дефиниран размер на плащанията са паднали от 110-120% до около 75%. Съотношението 

също е намаляло в Белгия, Финландия и Швейцария, но oстава над 100%.  

 

Автоматични стабилизатори  

Повечето държавни пенсионни програми плащат доход, независимо от изхода на инвестициите 

на частните пенсии, но някои не. В Австралия и Дания, повечето от пенсионерите днес (65% и 

75% съответно) получават доход, обвързан с нуждите им. Държавните пенсии се увеличават, 

ако частните пенсии дават по-ниски доходи при пенсиониране. В Австралия един долар по-

малко от частни пенсионни доходи за много означава в момента с 60 цента повече обществена 

пенсия. Голяма част от възрастните хора в Канада, Ирландия и Обединеното кралство - 20-35% 

- също получават държавни пенсии, определени според крайния доход. Тези програми действат 
като "автоматични стабилизатори”, което означава, че някои или повечето пенсионери не носят 

пълното бреме на финансовата криза върху доходите си за старост.  

Данъчната система също работи като автоматичен стабилизатор: когато частните пенсии и 

други спестявания носят по-нисък доход, дължимият данък е по-малък и съответно и 

намаляването на нетните пенсии (след облагане с данъци) е по-малко, отколкото спада на 

стойността на активите. Този стабилизатор действа по-силно в страни, където пенсионерите 
плащат повече данъци.  



 

 

ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ  

 

По-сигурни системи за социална защита за възрастните хора 

Някои страни направиха дългосрочни подобрения на пенсионно-осигурителните схеми, които, 

както и еднократните плащания, са насочени към бедните в напреднала възраст. Финландия 

предложи най-голямата промяна: от 2011 влиза в сила нова система за социална защита за 

старост, която предвижда пенсия с 23% по-висока от съществуващия доход. Обявени бяха и 

увеличение на минималните доходи при пенсиониране от 11% в Австралия и 6% в Испания над 

съществуващите правила за индексация. Белгия, Франция, Корея и Обединеното кралство 

приеха подобни политики. От тези страни, Австралия и Корея имат едни от най-големите 

проценти в ОИСР на възрастни хора, живеещи в бедност.  

Има и други страни, където социалната защита при старост е източник на тревога. Фигура 6 

показва, че работниците с нисък доход (половината от средния) ще имат доходи от пенсии от 

около 25% или по-малко от средните доходи в Германия, Япония и Съединените щати. След 

настъпване на период на ранно пенсиониране или дългосрочна безработица (в резултат на 

икономическата криза), хората с ниски заплати са изложени на значителен риск от много ниски 

доходи в напреднала възраст.  

Ранен достъп до пенсионните 

спестявания  

Друг набор от мерки, като например 

еднократните плащания, има за цел да 

стимулира търсенето, за да се намали 

тежестта на икономически спад. В Дания 

и Исландия, например, ще бъде разрешен 

ранен достъп до пенсионните спестявания. 

Рискът, разбира се, е, че тези хора ще 

останат без пари, когато се пенсионират. В 

тези две страни това е малко вероятно: 

достъпът е ограничен до спестяванията, 

които са над минимално изискуемите за 

спокойно пенсиониране.  

Ефективността на тази политика е 

ограничена, защото за хората с повече от 



достатъчни спестявания за пенсиониране е по-малко вероятно да изпаднат във финансови 

затруднения, докато работят.  

 

Инвестиции и рискове 

Пенсиите са дългосрочни инвестиции и би било много недалновидно решенията да бъдат 

базирани само въз основа на миналата година, когато фондовите борси загубиха почти 

половината си стойност, докато държавните облигации отбелязаха положителна 
възвръщаемост.   

Въз основа на данните за 

движението на акции и облигации 

за четвърт век, ОИСР е 

симулирала реалната 

възвръщаемост на инвестициите 

за един 45-годишен период на 

пенсионни спестявания. 

Резултатите (на Фигура 7), 

показват няколко вида портфейли 

по хоризонталната ос: от такива, 

съставени изцяло от облигации 

вляво, до такива, изцяло от акции, 

вдясно. Бялата линия показва 

средната възвръщаемост: през 

половината от периода 

възвръщаемостта ще е над това 

ниво и половината - под него. За 

един балансиран портфейл, 

съставен наполовина от облигации 

и наполовина от акции, средната 

възвръщаемост е 7,3% над инфлацията. Възвръщаемостта е по-висока за портфейл от акции 

(8,9%) и по-ниска за облигации (5,2%). В затъмнената зона на ветрилото е показана 

вероятността на различни изходи на базата на предишен опит. С балансиран портфейл се 

очаква реалната възвръщаемост да бъде 5,5% на година по-малко от 10% от времето. Също така 
се очаква те да надхвърлят 9,0% годишно също 10% от времето. Акциите ясно дават по-висока 

възвращаемост на цената на по-голям риск.   

Макар и най-чувствителни към риска, акциите трябва да останат част от пенсионните 

спестявания на хората. Но има една стратегия, която може да намали риска без излишна жертва 

на възвръщаемост. Инвестиране тип „Жизнен цикъл” включва преминаване от по-рискови 

активи като акции към по-малко рискови като депозити и държавни ценни книжа, когато хората 
наближат пенсиониране. Правителствата трябва поне да насърчат хората да избират тази 

стратегия, но може да се отиде и по-далеч. Много хора се придържат към основната 

инвестиционна схема, ето защо би било логично основната схема да е базирана на „Жизнения 
цикъл”. Това би поставило инвестициите на повечето хора на автопилот и ще даде право на 

избор на малцинството, което би желало да ръководи активно инвестициите.  За момента тази 

схема не е добила широка популярност. 

 

БЪДЕЩИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА  

 

Пенсионни системи по време на кризата и след това 

Очакваното нарастване на безработицата в страните от ОИСР - от по-малко от 6% от работната 

сила до 10% през 2010 г. - ще удари сериозно по-възрастните работници. В минали рецесии 

много правителства са облекчавали правилата или политиките за ранно пенсиониране и 



обезщетенията при инвалидност. Целите са били да се защитят доходите на по-възрастните 

работници, които са загубили работата си, и да се намалят нивата на регистрираната 

безработица. Каквито и да са били краткосрочните ползи, средно- и дългосрочното въздействие 

върху пазарите на труда е било отрицателно. След рецесията от началото на 80-те години 

безработицата (и по-специално дългосрочната) се запази доста след възстановяването на 

икономиките и тази политика беше трудна за премахване.   

Този път все още има малко доказателства за правителства, които да повтарят тези грешки. Но 

безработицата следва със закъснение промените в производството и по този начин се очаква да 

продължи да расте за известно време. Ключовите думи тук са „все още”: нужна е бдителност, за 

да се гарантира, че използването на ранното пенсиониране и обезщетенията за инвалидност 
няма да бъдат използвани, за да се прикрие нивото на безработица.   

Отказ от пенсионни реформи  

По-тревожно е доказателството за отмяната на пенсионни реформи. Словакия насърчи хората 

да изберат отново схемата за държавна пенсия, вместо да насочват част от своите вноски в 

частни фондове с определен размер на вноските. Когато това беше предложено за първи път, 

само 6% от членовете на частните планове избраха да се върнат обратно. Въпреки това, вече не 
е задължително за участниците в пазара на труда да се присъединят към частни фондове, а 

публичната схема е опция по подразбиране. Това е необратимо, еднократно в живота решение, 

което ще има дългосрочни последици върху пенсионните доходи на участниците на пазара на 
труда, които сега навлизат на него.   

Мотивите за тази промяна са краткосрочни фискални проблеми. Около 60% от работещите са 

избрали да се присъединят към частните пенсионни фондове по време на реформата. Това е 

много повече от очакваното и отклоняването на средства от публичните към частните схеми е 

оставило дупка във финансите на правителството. 

Пенсиите са дългосрочен проблем  

Краткосрочният натиск върху правителствата да действат е огромен, тъй като цените на 

имотите се сринаха, производството намалява, а безработицата се покачва. Но в дългосрочен 

план предизвикателства пред пенсионните системи - от демографските промени до 

застаряването на населението - не са отминали. Ако не друго, то те са утежнени от финансовата 
и икономическа криза.  

Населението на страните от ОИСР застарява. През 1950 г. е имало седем души в трудоспособна 

възраст на всеки един в пенсионната възраст. Този брой в момента е около четири, а от 2050 г. 
ще има средно по-малко от двама души в трудоспособна възраст на всеки един на възраст над 

65. Влиянието на икономическата и финансова криза върху пенсионните доходи ще бъде 

болезнена за много хора. 

 

РИСК И ПЕНСИИ  

Сигурност чрез многообразие   

Финансовата криза означава, че инвестиционният риск е това, за което обществеността и 

политиците мислят на първо място. Но има редица рискове и източници на несигурност в 

пенсионните системи, в резултат на факта, че времето между първата вноска и последната 
пенсия е средно 60 години. С публичните, осигурявани от държавата пенсии винаги има риск, 

че правителствата и избирателите ще променят мнението си за това какво е разумен доход за 

пенсиониране - особено, когато се сблъскват с пенсионните и здравни разходи на едно 

застаряващо население - и плащат по-ниски пенсии от очакваното. Публичните финанси в 

много страни са слаби и последиците от кризата, икономическите пакети за стимулиране на 

икономиките и спасяването на банките са взели своя дан.  

Рисковете не могат да бъдат премахнати, но могат да бъдат намалени чрез диверсифициране на 

източниците на доходи за пенсионерите. ОИСР твърди, че „разнообразието има много 

добродетели”. Докладът за „Поддържане на просперитета в едно застаряващо общество”  



казва, че „всеки от елементите на системата има своите силни и слаби страни и гъвкав 

баланс между тях не само диверсифицира риска, но предлага и по-добър баланс на 

разпределение на тежестта между поколенията” .   

Има икономическа, демографска, финансова и социална несигурност в пенсионните 
системи. Най-добрият подход за хората и правителствата е да се използва комбинация от 

начини за осигуряване на пенсионните доходи. Многообразието от форми на пенсионно 

осигуряване е най-добрият начин за постигане на сигурност в напреднала възраст. Настоящата 
криза само подсилва това послание.   

 

* Оригиналният текст е част от изследването „"Pensions and the Crisis: How Should Retirement-Income 

Systems Respond to Financial and Economic Pressures?", OECD 2010” и е достъпен ТУК. Преводът със 

съкращения е на Димитър Крумов, стажант в ИПИ.  

 

 


