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ГЛОСАРІЙ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ1
Адміністратор пенсійного
фонду

Юридична особа, виключним видом діяльності якої є адміністрування
пенсійних фондів.

Актуарні припущення

Різні оцінки (в тому числі, припущення щодо змін у тривалості життя, розмірі
зарплати, темпів інфляції, дохідності активів тощо), що їх робить актуарій під
час проведення актуарного оцінювання.

Ануїтет

Періодична пенсійна виплата (щомісячна, щоквартальна, щорічна), яка
здійснюється компанією зі страхування життя на підставі укладеного
договору (контракту).

Коефіцієнт демографічної
залежності пенсійної
системи

Співвідношення чисельності осіб, які отримують пенсійні виплати, і
чисельності працюючих осіб, які сплачують страхові пенсійні внески.
Застосовується для оцінки навантаження на офіційно зайняте населення.
Відношення розміру пенсії особи до її передпенсійного заробітку, або
середнього розміру пенсії по країні до середнього заробітку в економіці за
певний період.

Коефіцієнт заміщення

Валовий коефіцієнт заміщення показує рівень виплат на пенсії порівняно
із заробітком під час трудової діяльності; визначається діленням валового
розміру пенсії на валовий заробіток (до оподаткування) перед виходом на
пенсію.
Чистий коефіцієнт заміщення визначається діленням індивідуальної
чистої пенсії на чистий заробіток перед виходом на пенсію, з урахуванням
податку на доходи фізичних осіб та внесків на соціальне страхування. Чисті
коефіцієнти заміщення, як правило, вищі від валових коефіцієнтів заміщення,
оскільки під час трудової діяльності громадяни сплачують зі своїх заробітків
вищі податки та внески, аніж ті, які вони сплачують з пенсійних виплат.

Недержавний пенсійний
фонд (НПФ)

Юридична особа, утворена згідно із Законом України «Про недержавне
пенсійне забезпечення», яка має статус неприбуткової організації,
функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних
внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням
пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам
зазначеного фонду.

Осучаснення
(валоризація) заробітків

Метод переоцінки минулих заробітків з урахуванням таких чинників, як
зростання середньої заробітної плати, інфляція або економічне зростання, з
тим, щоб враховувати зміни рівня життя (споживчих витрат), які відбулись
відколи особа отримала право на пенсію. Політика осучаснення (валоризації)
має важливі наслідки як для адекватності, так і для стійкості пенсійної
системи. У разі переходу до менш щедрої процедури валоризації фінансова
стійкість системи підвищиться.

Пенсійні активи

Усі форми інвестицій, вартість яких пов’язана з пенсійним фондом чи планом.

Пенсійний капітал

Загальна вартість активів, накопичених у пенсійному фонді (плані).

Пенсійний план

Юридично обов’язковий договір, прямою метою якого є отримання пенсійного
доходу.

Пенсійний прогноз

Оцінка розміру майбутніх пенсійних заощаджень і доходу, який може бути
одержаний за їх рахунок.

План із визначеними
виплатами (ВВ)

Вид пенсійного плану, за яким роботодавець (спонсор) обіцяє певні регулярні
пенсійні виплати або виплату одноразової суми (чи їх комбінацію) після
досягнення пенсійного віку. Розмір виплат визначається за формулою на
основі попередніх заробітків, робочого стажу та віку працівника, та не
залежить безпосередньо від дохідності конкретних інвестицій.

План із визначеними
внесками (ВВн)

Вид пенсійного плану, який передбачає здійснення внесків роботодавцем,
працівником (або обома ними), а іноді також урядом на регулярній основі. Для
учасників плану відкриваються індивідуальні пенсійні рахунки, а розмір
виплат визначається на основі зарахованих на такі рахунки коштів, а також
інвестиційних доходів на кошти, що зберігаються на рахунку.

1

Private Pensions: OECD Classification and Glossary, OECD, 2005.
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Професійні пенсійні
фонди (плани)

Фонди (плани), які створюються роботодавцями або різними галузевими,
професійними або трудовими об'єднаннями (профспілками) як спільно, так і
окремо. Для роботодавців участь у професійних пенсійних планах може бути
як обов’язковою, так і добровільною. Такі фонди (плани) є доступними за
умови наявності трудових або професійних відносин між учасником фонду
(плану) та суб'єктом, що пропонує відповідний фонд або план («спонсором
плану»).

Рівень 02

Базова пенсія за рахунок державних коштів, яка виплачується усім
громадянам країни, або соціальна пенсія, яка може призначатися за
результатами перевірки на нужденність.

Рівень 12

Обов'язкова державна пенсійна система (зазвичай, солідарна), яку
адмініструє державна установа, з внесками, розмір яких залежить від
заробітку.

Рівень 2

2

Рівень 32

Рівень 4

2

Обов'язкові професійні схеми з визначеною виплатою або індивідуальні
пенсійні заощадження з визначеним внеском на основі накопичених
фінансових активів, управління якими здійснюють суб'єкти приватного
фінансового сектора.
Добровільні накопичувальні пенсійні плани з фінансовими активами –
професійні плани (схеми) з визначеною виплатою або індивідуальні плани
(схеми) з визначеним внеском.
Додаткові джерела доходів (фінансових і нефінансових) поза формальною
пенсійною системою, включаючи підтримку з боку родини, системи охорони
здоров'я та надання житлово-комунальних послуг (забезпечення житлом),
тощо.

Солідарна пенсійна
система

Державна солідарна розподільча система передбачає пенсійні виплати, що
фінансуються за рахунок зібраних на даний час внесків на соціальне
страхування та інших податкових платежів (за методом поточних виплат).
Іноді такі схеми називають «договором між поколіннями», адже сьогоднішні
платники страхових внесків фінансують виплату сьогоднішніх пенсій,
розраховуючи на те, що після того, як вони вийдуть на пенсію, внески
майбутніх платників будуть використані для фінансування їхніх пенсій.

Умовно-накопичувальна
(пенсійна) система

В умовно-накопичувальній системі (УНС) індивідуальні рахунки імітують
реальні накопичувальні пенсійні рахунки, де пенсія залежить від внесків та
доходів від інвестицій. Пенсійні внески обліковуються на індивідуальних
рахунках УНС, які заробляють умовну норму прибутку, визначену урядом
(зазвичай встановлюється рівним зростанню заробітної плати по країні та/або
зростанню ВВП, а не справжньому доходу від інвестицій на ринках).

Універсальна таблиця
смертності

Таблиця смертності, в якій показник смертності приймається однаковим для
чоловіків і жінок (без урахування статі).

Управління активами

Діяльність з інвестування активів пенсійного фонду відповідно до прийнятої
ним інвестиційної стратегії.

2

Old-Age Income Support in the 21st Century: An International Perspective on Pension Systems and Reform, World Bank,
2005, p. 42-43.

5

ПЕРЕДМОВА
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) розпочало надавати технічну допомогу та
підтримку у сфері вдосконалення української пенсійної системи у 1998 році - в рамках Програми
реформування соціального сектору. Спочатку USAID допомагало Пенсійному фонду України
(ПФУ) в розробці та впровадженні інформаційної системи персоніфікованого обліку відомостей
про пенсійні внески, застрахованих працівників та пенсіонерів. Крім того, USAID сприяло професійному обговоренню варіантів пенсійної реформи українськими політиками, державними
службовцями та експертами.
У 2001 році USAID розпочало реалізацію Проекту «Впровадження пенсійної реформи». Серед
завдань Проекту була допомога в розробці нового пенсійного законодавства (Закону України №
1058-IV від 9 липня 2003 року «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та
Закону України № 1057-IV від 9 липня 2003 року «Про недержавне пенсійне забезпечення») і
підтримка інституційного розвитку та навчання державних службовців, політиків та експертів для
впровадження багаторівневої пенсійної системи. У 2005 році діяльність з реформування
пенсійної системи стала важливим компонентом Проекту «Розвиток ринків капіталу» з
особливим наголосом на значенні розвитку фінансових ринків для успішного впровадження 2-го
і 3-го рівнів пенсійної системи в Україні. Два наступні проекти USAID з реформування фінансових
ринків, FINREP I та FINREP II (у 2009 – 2014 роках) також включали компоненти пенсійної
реформи.
На сьогодні підтримка пенсійної реформи є складовою Проекту USAID «Трансформація
фінансового сектору» (USAID Financial Sector Transformation Project, 2016–2020 роки), мета
якого полягає в тому, щоб підтримати розвиток справедливої, збалансованої та фінансово
стійкої пенсійної системи. Серед основних напрямків діяльності проекту є розробка
концептуального документу, метою якого є надання стратегічних і юридичних порад для
досягнення стійкої багаторівневої пенсійної системи в Україні на основі міжнародного досвіду та
зваженого аналізу українських реалій. Проект також підтримує модернізацію інформаційних
систем та комунікаційних технологій Пенсійного фонду України для більш ефективної взаємодії
з громадянами.
У цій публікації об'єднані ключові елементи дослідження та аналізу, виконаного експертами
Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» від початку діяльності проекту в
листопаді 2016 року. У звіті розглядається зв'язок пенсійної реформи з економічним зростанням,
ринками праці та розвитком ринків капіталу. В ньому висвітлені основні принципи та міркування,
які повинні задати напрям обговоренню пенсійної реформи в Україні. Звіт торкається кількох
важливих проблем розбудови справедливої та збалансованої пенсійної системи (коефіцієнти
заміщення, розмір внесків, механізми коригування виплат, гендерні питання) та обговорює
питання фінансової стійкості солідарної системи.
У звіті враховано реалії пенсійного забезпечення в Україні і розглядаються, зокрема, такі
питання:
•
Несприятливі демографічні тенденції та прогнози в Україні.
•
Триваюча політизація пенсійного забезпечення та її негативний вплив на довіру до
системи.
•
Великий «неформальний» сектор та його негативні наслідки для пенсійної системи.
•
Пенсійні виплати, коефіцієнти заміщення, внески та фінансова стійкість.
•
Ставлення українців до ощадних, пенсійних та фінансових установ.
•
Досвід України у сфері недержавного пенсійного забезпечення.
•
Проблеми впровадження запропонованої обов'язкової накопичувальної пенсійної
системи (2-го рівня).
Зацікавленим у докладному вивченні цих питань можна рекомендувати наступні публікації
Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору»:
1. «Обов'язкові накопичувальні пенсійні системи (2-й рівень). Міжнародний досвід: Уроки для
України», лютий 2018 р. (Mandatory Retirement Savings (Pillar 2) Systems. International Experience:
Lessons for Ukraine, February 2018).
2. «Громадська думка, пенсійна реформа та ставлення до пенсії в Україні», березень 2018 р.
(Public Opinion, Pension Reform, and Attitudes Toward Retirement, March 2018)
З цими публікаціями можна ознайомитися на сторінці Facebook Проекту USAID «Трансформація
фінансового сектору».
Роберт Бонд
Проект USAID «Трансформація фінансового сектору»
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ВСТУП
Процес реформування пенсійної системи в Україні завжди був надто
політизованим, що призвело до непослідовних дій та незадовільних результатів
у довгостроковій перспективі. Жодному з українських урядів не вдалося досягти
забезпечення гідного рівня життя людей похилого віку за прийнятною ціною.
Великий дефіцит Пенсійного фонду – розрив між пенсійними зобов'язаннями
перед пенсіонерами та доходами, продовжує загрожувати економічній
стабільності та відсувати на другий план необхідні інвестиції в охорону здоров'я,
освіту, інфраструктуру і оборону.

Основним завданням пенсійних систем є
Обвал державної солідарної пенсійної
гарантування адекватних, прийнятних і
системи відбувся в 1993-1994 роках, коли
стабільних доходів після виходу на пенсію
гіперінфляція знизила реальну вартість
для запобігання зубожінню населення
пенсій на 70 відсотків. Люди похилого віку та
похилого віку.
інваліди швидко стали «новими бідними». Їх
фінансові труднощі, на жаль, ще більше
загострились через гіперінфляцію, що
призвела до знецінення більшої частини їхніх заощаджень. Перед державою постала життєва
необхідність кардинального реформування пенсійної системи, щоб упоратись зі зростаючими
витратами та зменшенням реальних доходів пенсіонерів.

Отже, реформа солідарної пенсійної системи в Україні розпочалась майже чверть століття
тому.3 Реформа була породжена усвідомленням неадекватності та нестійкості державної
пенсійної системи. Такий самий висновок міститься в численних аналітичних звітах,
підготовлених за останні 20 років українськими авторами та міжнародними донорськими
організаціями.
19 березня 1997 року Кабінет Міністрів створив першу Міжвідомчу робочу групу з
реформування пенсійної системи4 до складу якої увійшли урядовці, депутати Верховної Ради
та українські експерти. 13 квітня 1998 року Президент України підписав Указ «Про основні
напрями реформування пенсійного забезпечення в Україні»5, в якому було визначено основні
цілі пенсійної реформи, в тому числі запровадження багаторівневої пенсійної системи. 4
травня 1998 р. був підписаний черговий Указ Президента, відповідно до якого уряд повинен
був запровадити персоніфікований облік відомостей у системі обов'язкового державного
пенсійного страхування (солідарної пенсійної системи або 1-го рівня).
Після численних дискусій, консультацій, конференцій, семінарів та закордонних навчальних
поїздок до десятка країн, було підготовлено проекти законів про реформування пенсійної
системи. 9 липня 2003 року Верховна Рада України прийняла два основні закони про пенсійну
реформу: (1) Закон «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (№ 1058-IV) і (2)
Закон «Про недержавне пенсійне забезпечення» (№ 1057-IV).
З того часу до обох законів вносились численні значні та незначні зміни6. Пенсійні виплати в
солідарній пенсійній системі декілька разів спонтанно збільшували, а ставки внесків
коригували. Найважливіші параметричні зміни в солідарній системі були зроблені в липні 2011
року7:
 підвищений пенсійний вік для жінок від 55 до 60 років (на 6 місяців щороку протягом 20112021 років);

Дві національні конференції, організовані Міжнародною організацією праці (МОП) 26-27 вересня 1994 р. (див.:
«Український виклик: реформування ринку праці та соціальної політики», МОП, 1995 р. (The Ukrainian Challenge:
Reforming Labour Market and Social Policy, ILO, 1995)) і Світовим банком 25-28 квітня 1995 р.
4 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/248-97-п.
5 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/291/98.
6 Див. також: «Громадська думка, пенсійна реформа та ставлення до пенсії в Україні», стор. 46 (Додаток 4. Основні
дати внесення змін до законодавства України щодо пенсійного забезпечення ) (Public Opinion, Pension Reform, and
Attitudes Toward Retirement in Ukraine, p. 46 (Annex 4. Major Dates of Changes in Ukraine’s Pension Legislation)).
7 Закон України № 3668-VI «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».
3

7

підвищено критерії набуття права на пенсії державним службовцям (у тому числі
підвищений пенсійний вік для чоловіків держслужбовців до 62 років);
 збільшено страховий стаж для отримання повної пенсії за віком – від 25 до 35 років для
чоловіків та від 20 до 30 років для жінок; і
 встановлено максимальний розмір пенсії: 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних
громадян.
У 2015 році були прийняті законодавчі
зміни, в результаті яких було різко
Основними причинами кризи пенсійної
зменшено розмір єдиного соціального
системи в Україні є нездатність адаптуватись до
внеску на загальнообов'язкове державне
довго-строкових тенденцій:
соціальне страхування з 40% до лише
 зниження коефіцієнта народжуваності,
22% (в тому числі розмір внеску на
 підвищення очікуваної тривалості життя,
пенсійне страхування з 35,2% до 17,3% у
 раннього виходу на пенсію,
 підвищеної мобільності робочої сили.
2016 р.). Ідея полягала в тому, що
зменшення
вартості
пенсійного
Додаткові виклики спричинені:
страхування
для
роботодавців
 млявою динамікою економічного зростання,
стимулюватиме вихід підприємств з
 існуванням великого «тіньового» сектору, і
тіньової
економіки,
покращить
 браком розвинених фінансових ринків.
дотримання ними податкового законодавства та збільшить внески до Пенсійного
фонду України (ПФУ). Проте, цього не
сталося. Надходження до ПФУ різко скоротилися і, як наслідок, трансферти з державного
бюджету досягли приголомшливих 143 млрд. грн. у 2016 році (6,1% ВВП) та 133 млрд. грн. у
2017 році (4,5% ВВП).


Головним джерелом доходу для майже 12 мільйонів українських пенсіонерів є державна
солідарна пенсійна система (1-й рівень). Система фінансується на засадах солідарності; її
адміністрування здійснює ПФУ. Участь у державній пенсійній системі є обов'язковою для всіх
громадян, підприємств (державних або приватних), іноземців та осіб без громадянства, які
працюють за трудовими угодами або договорами цивільного права, а також для самозайнятих
осіб.
У 2005 році в Україні були засновані недержавні пенсійні фонди (НПФ) з добровільними
визначеними внесками (3-й рівень). Мета полягала в тому, щоб забезпечити додаткові пенсійні
виплати через відкриті, корпоративні та професійні НПФи. Станом на 1 квітня 2018 року в
Україні було зареєстровано 62 НПФ та 22 адміністратори пенсійних фондів. Добровільна
система 3-го рівня налічувала 843 200 учасників, а загальна сума накопиченого пенсійного
капіталу становила 2,485 млрд грн., тобто на одного учасника НПФ припадала незначна
середня сума - 2 947 грн (110 дол. США).
Базове законодавство про загальнообов’язкову накопичувальну пенсійну систему з
визначеними внесками (тобто, 2-й рівень) було прийняте ще у 2003 році, але система так і не
запрацювала. Ідея доповнити пенсійну систему України обов’язковою накопичувальною
системою відродилась у 2016-17 роках, і до Верховної Ради був внесений депутатський
законопроект (№ 6677). Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР)
розробила свою Концепцію розбудови накопичувального (другого) рівня системи пенсійного
забезпечення, яка передбачає централізоване адміністрування пенсійних рахунків.
У червні 2018 року, НКЦПФР розробила проект Закону України «Про загальнообов’язкове
накопичувальне пенсійне забезпечення»8. Наразі Комісія опрацьовує пропозиції та зауваження до законопроекту від представників ринку недержавного пенсійного забезпечення та
експертних організацій і об’єднань.

8

https://www.nssmc.gov.ua/proects-of-regular/proekt-zakonu-ukrani-pro-zagalynoobovvyazkove-nakopitchuvalynepensyne-zabezpetchennya/.
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У липні 2018 р. більше половини (55%) всіх пенсіонерів в Україні отримували виплати9 в розмірі
менше 2 000 гривень, що ледь перевищує прожитковий мінімум і створює значне соціальне та
політичне напруження. Отже, основний політичний виклик полягає в тому, як поєднати
фінансову стійкість державної пенсійної системи із забезпеченням адекватних пенсій,
навіть за відносно низького рівня виплат людям похилого віку.
Основними причинами незадовільного стану пенсійної
системи в Україні (а також у багатьох інших країнах) є
нездатність адаптуватись до довгострокових
тенденцій:
 зниження коефіцієнта народжуваності,
 підвищення очікуваної тривалості життя10,
 раннього виходу на пенсію, і
 підвищеної мобільності робочої сили.
У випадку України додаткові виклики стабільності
пенсійної системи спричинені:
 млявою динамікою економічного зростання,
 існуванням великого «тіньового» сектору і, відповідно, недостатністю пенсійних внесків,
 браком розвинених фінансових ринків для безпечного та надійного інвестування
пенсійних заощаджень, і
 загальною думкою про те, що лише держава несе відповідальність за забезпечення
спокійної старості.
Структура і функціонування української
пенсійної системи не передбачають стимулів
Будь-яке поліпшення фінансування
для сплати внесків. До прийняття у жовтні
української пенсійної системи мусить
2017 р. Закону «Про внесення змін до деяких
включати один або декілька таких заходів:
законодавчих актів України щодо підвищення
 підвищення ставок внесків,
 пізніший вихід на пенсію з тими ж
пенсій» практично не було зв’язку між
виплатами,
сплаченими соціальними внесками і розміром
 зменшення виплат (навряд чи це
виплат, які в кінцевому рахунку отримували
відбудеться),
працівники після виходу на пенсію. За
 політику збільшення заощаджень на
результатами вибіркового обстеження робочої
старість.
сили які проводить Держкомстат, у 2017 році в
Україні було приблизно 16,1 млн. зайнятого
населення, з яких лише близько 10,2 млн.
робили регулярні внески на соціальне страхування, що відображає високий рівень «тінізації» 11
ринку праці. Таким чином, коефіцієнт демографічної залежності української пенсійної
системи становить 91% і є одним з найгірших у світі (практично один працюючий
утримує одного пенсіонера).
Ще дві важливі соціально-економічні причини обумовлюють високий і уразливий коефіцієнт
демографічної залежності української солідарної пенсійної системи:
 Поширення нестабільної, неформальної, випадкової, короткострокової і, отже,
негарантованої зайнятості. Значна і зростаюча кількість людей (особливо молодих
працівників) не має роботи, або працює без контракту.

На 1 липня 2018 р. середня пенсія становила 2 562 грн. (93 дол. США), а прожитковий мінімум для осіб похилого
віку – 1 435 грн. (52 дол. США).
10 Очікувана тривалість життя чоловіків при народженні зросла з 61,2 років у 1995 р. до 67,0 років у 2017 р.;
очікувана тривалість життя жінок при народженні зросла з 72,5 років у 1995 р. до 76,8 років у 2017 р.
(загальна/середня очікувана тривалість життя при народженні зросла, відповідно, з 66,8 років до 72,0 років).
11 За результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності, що
проводить Державна статистична служба України, в неформальному секторі в Україні у 2017 р. працювали 4,5 млн.
осіб.
9
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Міжнародна трудова міграція – українці масово виїжджають для тимчасового або
постійного працевлаштування за кордоном, шукаючи кращих можливостей.12

Реагуючи на довгострокові тенденції, будь-яке поліпшення фінансування пенсійної системи
України мусить включати один або декілька наступних заходів:
 підвищення ставок внесків,
 пізніший вихід на пенсію з тими ж виплатами,
 зменшення виплат (навряд чи відбудеться),
 політику збільшення додаткових пенсійних заощаджень, спрямовану на
стимулювання економічного розвитку.
Україна потребує диверсифікованої, багаторівневої пенсійної системи, яка буде
заохочувати до продовження трудової діяльності, стимулювати індивідуальні
заощадження і переконає громадян у тому, що пенсійні обіцянки будуть виконані
після їх виходу на пенсію.

За даними Національного банку України, грошові перекази трудових мігрантів у 2017 році склали
9,3 млрд. дол. США, в тому числі з Польщі - 3,8 млрд. дол. США (41%). Лише у Польщі працює приблизно 1,3-1,5
млн. трудових мігрантів з України і, на думку польських політиків і урядовців, їх кількість може сягати 2 млн.
Національний банк Польщі прогнозує, що до кінця 2020 року на польський ринок праці щороку виходитимуть 200300 тисяч українців. Дешева українська робоча сила допомогла стримувати інфляцію та сприяла економічному
зростанню Польщі. Польський ВВП зріс у 2017 р. на 4,6 відсотка і без іноземних працівників такі високі темпи росту
були б неможливими. Див. більше: «Польща боїться удару по економіці, оскільки ЄС відкриває двері українцям»
(Poland fears economic hit as EU opens door to Ukrainians), DW, 30.01.2018
(http://www.dw.com/en/poland-fears-economic-hit-as-eu-opens-door-to-ukrainians/a-42367764);
http://www.eurointegration.com.ua/news/2018/03/13/7078715/; http://www.bbc.com/ukrainian/news-38717996.
12
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ПРИНЦИПИ ТА ЧИННИКИ, ЯКІ СЛІД ВРАХОВУВАТИ
ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ

Системи пенсійного забезпечення необхідно регулярно переглядати і
адаптувати до зміни демографічних та економічних умов. Щоб зберегти довіру
громадян до системи, зміни, як правило, повинні бути поступовими і допустимими.
Такі коригування мають зазвичай параметричний характер, тобто, зміни вносяться
до системи в цілому, щоб зробити її менш обтяжливою та фінансово стійкою в довгостроковій
перспективі. Це, наприклад, збільшення періоду сплати внесків для набуття права на пенсію,
поступове підвищення пенсійного віку, коригування коефіцієнтів заміщення заробітку, які
забезпечуються пенсійними виплатами, модифікація підходу до коригування формули
розрахунку пенсій, тощо.
Пенсійні реформи важкі і непопулярні, проте вони повинні спиратись на основні принципи.13
Базову архітектуру14 пенсійних систем слід розглядати в рамках кількох засадничих питань,
зокрема:
 як визначаються пенсійні виплати – системи з визначеними виплатами (ВВ) чи системи
з визначеними внесками (ВВн), або гібридні схеми, як, наприклад, умовнонакопичувальні системи (УНС);
 як фінансуються виплати – повністю або частково на засадах солідарності (за рахунок
поточних внесків/податків), чи за рахунок заздалегідь накопичених (капіталізованих)
внесків;
 хто здійснює управління системою – державні (урядові) чи приватні установи.
Незалежно від побудови системи,
пенсійні виплати – це, по суті,
вимоги до майбутнього обсягу
виробництва. Адже для гідного
життя на пенсії людям похилого
віку потрібні не паперові гроші
самі по собі, а доступні товари
(харчування, ліки, одяг…) та
послуги
(медичні,
житловокомунальні, тощо), які виробляє
працююче населення.

На сьогодні в усьому світі найпоширенішою формою
забезпечення доходів у похилому віці є державні
системи, що діють на засадах солідарності поколінь та
колективного фінансування. Політика приватизації
пенсійного забезпечення, яка в минулому була
впроваджена низкою країн, не принесла очікуваних
результатів, оскільки не збільшились ні охоплення
працівників, ні розмір пенсійних виплат. Системні ризики
були перекладені на громадян, а стан бюджетів
погіршився. В результаті в низці країн відмовляються від
приватизаційних заходів і повертаються до державних
солідарних пенсійних систем.

Протягом останніх десяти років
Всесвітня доповідь МОП
про соціальний захист за 2017–19 рік.
українська економіка не зростала
(ILO World Social Protection Report 2017–19)
взагалі, а за останні два
десятиріччя темпи росту складали
в середньому лише 2 відсотки на
рік. За останні роки ще більше скоротилась зайнятість, у тому числі через міграцію молодих
та кваліфікованих працівників. На додаток до основних структурних політичних та
макроекономічних проблем, різкий економічний спад (ВВП скоротився на 9,8% у 2015 р. і на
6,5% у 2014 р.) був викликаний воєнними діями на Сході України, що триває з 2014 року, та
банківською кризою 2014-2016 років.
У Додатку 4 наведено порівняльний аналіз основних демографічних і макроекономічних
показників України та Польщі, який переконливо демонструє зв’язок між економічним
зростанням і рівнем заробітної плати та пенсій в обох країнах. У Польщі зростання ВВП
становило в середньому +3,7% за рік, у той час як в Україні падіння ВВП становило в
середньому -1,8% за рік протягом 1991-2017 років.
Отже, для того щоб пенсійна система могла забезпечити обіцяні виплати, вона повинна як
черпати вигоди з розвитку економіки, так і сприяти економічному розвитку. З цією метою
реформа повинна підтримувати ефективність ринку праці та ринку капіталу, посилити заходи,
13

Nicholas Barr and Peter Diamond, Reforming pensions: Principles, analytical errors and policy directions, International
Social Security Review, Vol. 62, 2/2009, p. 27.
14 A Worldwide Overview of Facts and Figures, World Bank, 2012, p. 34.
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спрямовані на стимулювання заощаджень працівників, та сприяти розвитку фінансового
ринку.
2.1. ПОЗИЦІЯ МОП ЩОДО СОЛІДАРНИХ СИСТЕМ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Міжнародна організація праці (МОП) зіграла важливу роль у розробці міжнародних стандартів
соціального забезпечення та норм у сфері трудових відносин. Практично з моменту створення
організації у 1919 році соціальне забезпечення було основним елементом мандату МОП
(Преамбула до Статуту МОП). Цей підхід був підтверджений та посилений Філадельфійською
декларацією МОП (1944 року) та Загальною декларацією прав людини Організації Об’єднаних
Націй (1948 року). Основні принципи соціального забезпечення неухильно вносились до
основних конвенцій та рекомендацій МОП, прийнятих до і після 1944 року, і одночасно до
Європейського кодексу соціального забезпечення, прийнятого Радою Європи у 1964 році, а
також Протоколу до нього, в редакції від 6 листопада 1990 року.
Важливість соціального забезпечення всіх працюючих була центральною темою Всесвітньої
доповіді про працю за 2000 рік.15 В ній окреслене значення: (1) адекватності рівня виплат для
забезпечення гарантованого доходу в похилому віці; (2) розширення охоплення соціальним
забезпеченням з тим, щоб зробити його універсальним; і (3) ефективного управління для
належного функціонування всіх пенсійних систем. У 2000 році Міжнародна організація праці
чітко виклала свою позицію щодо багаторівневих пенсійних систем16.
Міжнародні трудові стандарти МОП, які стосуються пенсій

C102 – Конвенція про мінімальні норми соціального забезпечення, 1952 р. (№ 102),
ратифікована 55 країнами17

C118 – Конвенція про рівні права у сфері соціального забезпечення, 1962 р. (№ 118),
ратифікована 38 країнами

C128 – Конвенція про допомогу по інвалідності, за віком та у зв’язку з втратою годувальника,
1967 р. (№ 128), ратифікована 16 країнами; і пов’язана з нею Рекомендація 131

C157 – Конвенція про збереження прав у сфері соціального забезпечення, 1982 р. (№ 157),
ратифікована 4 країнами; і пов’язана з нею Рекомендація 167

R202 – Рекомендація про мінімальні рівні соціального захисту, 2012 р. (№ 202)

R204 – Рекомендація щодо переходу від неформальної до формальної економіки, 2015 р.
(№ 204)

У червні 2012 року понад 150 країн схвалили нову Рекомендацію про мінімальні стандарти
соціального захисту № 202 (R202) на Міжнародній конференції праці в Женеві. Рекомендація
R202 стала першим міжнародним документом, який рекомендує країнам ліквідувати
прогалини у соціальному забезпеченні і поступово досягти загального соціального захисту
шляхом:
(a) встановлення і підтримання мінімальних рівнів соціального захисту 18 як засадничого
елемента національних систем соціального забезпечення; і
(б) запровадження всеосяжних систем соціального забезпечення, які поступово забезпечать вищий
рівень соціального забезпечення якнайбільшої кількості людей.

Основні принципи МОП, які окреслюють ефективне управління і побудову солідарних
пенсійних систем наступні:
(а) загальне охоплення (в ідеалі пенсійні схеми повинні охоплювати все населення);
(б) обов’язкове членство (щоб забезпечити якомога ширше охоплення та захист від ризиків і
підтримувати уразливих людей та людей з низькими доходами, тягар повинен розподілятись
рівномірно серед великої кількості забезпечених людей);
(в) соціальна солідарність (солідарність між поколіннями, між здоровими та недужими, між тими,
хто має добре оплачувану роботу або високі доходи, і безробітними або людьми з дуже
низькими доходами, між чоловіками і жінками, стосується перш за все способів фінансування;

15

World Labour Report 2000: Income security and social protection in a changing world, ILO, 2000.
Social Security Pensions: Development and Reform. Colin Gillion, John Turner, Clive Bailey and Denis Latulippe, ILO,
Geneva, 2000.
17 Україна ратифікувала Конвенцію МОП № 102 6 червня 2016 р. (набула чинності 6 червня 2017 р.).
18 В Рекомендації R202 мінімальні соціальні стандарти визначені як система, що забезпечує отримання
гарантованого доходу та доступ до базових послуг протягом життя, спрямована на запобігання або пом’якшення
проблем бідності, уразливості та соціальної ізоляції.
16
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колективне фінансування всіма членами суспільства абсолютно необхідне, щоб забезпечити
достатність коштів для підтримання доходів найуразливіших верств населення);
адекватність виплат (захист від бідності і згладжування споживання у випадку пенсійних
виплат, які залежать від заробітків);
індивідуальна справедливість (слід підтримувати чіткий зв’язок між розміром пенсійних
виплат і внесками, сплаченими впродовж трудової діяльності);
індексація (коригування пенсійного доходу з урахуванням інфляції і, принаймні певною мірою,
загального підвищення рівня життя);
рівне ставлення (заборона будь-якої дискримінації) і врахування особливих потреб;
гендерна рівність (пенсійні схеми повинні не лише передбачати гарантію рівного ставлення
до чоловіків і жінок, але й враховувати різні гендерні ролі в суспільстві);
різноманітність методів та підходів, в тому числі механізмів фінансування (державні або
недержавні, накопичувальні або розподільчі системи, схеми з визначеними виплатами (ВВ) або
з визначеними внесками (ВВн), страхові або нестрахові схеми);
фінансова (актуарна) стійкість з належним урахуванням соціальної справедливості та
рівності («зрілість» пенсійних систем наступає повільно, протягом десятиліть);
соціальний діалог та демократичне управління як безпосередній наслідок фінансування за
рахунок соціальних страхових внесків; та
відповідальність і нагляд з боку держави (уряди несуть відповідальність не лише за
охоплення працівників надійною, загальнообов'язковою пенсійною системою та за здійснення
виплат, але й за забезпечення сприятливих умов для розвитку додаткового добровільного
пенсійного забезпечення).

2.2.
ПІДХІД СВІТОВОГО БАНКУ ДО ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ
На думку Світового банку19, основними критеріями «успішної пенсійної реформи» є здатність
підтримувати адекватність, доступність, стійкість, справедливість, передбачуваність та
надійність пенсійних виплат, одночасно досягаючи результатів, які поліпшують добробут у
спосіб, що відповідає поточній та очікуваній ситуації в конкретній країні:
 адекватна система – це система, яка забезпечує виплати, достатні для запобігання
бідності у похилому віці широких верств населення на додаток до забезпечення надійних
засобів для рівномірного споживання на протязі всього життя для переважної
більшості населення;
 доступна система – це система, яка відповідає фінансовим можливостям окремих осіб
і суспільства, не призводить до невиправданого витіснення інших соціальних або
економічних потреб (видатків), або до неприйнятних фіскальних наслідків;
 стійка система - це фінансово стабільна система, яка може підтримуватись у
передбачуваному майбутньому відповідно до низки обґрунтованих припущень;
 справедлива система – це система, яка забезпечує перерозподіл доходів між
заможними та бідними відповідно до суспільних преференцій у спосіб, що не обтяжує
решту членів суспільства, які не є учасниками системи; така система забезпечує однакові
виплати при однакових внесках.
 система забезпечує передбачувані виплати, коли: (1) формула розрахунку виплат
встановлена законом і не залишена на довільний розсуд політиків або урядовців,
(2) формула визначених (солідарних) виплат має захистити особу від інфляції і
враховувати динаміку заробітної плати перед виходом на пенсію, а інвестиційна політика
в накопичувальній системі з визначеними внесками повинна захищати учасників від
негативного впливу суттєвого коливання вартості активів перед виходом на пенсію на
розмір виплат; і (3) пенсії повинні автоматично індексуватися з тим, щоб захистити
пенсіонерів від інфляції; і
 надійна система – це система, що здатна протистояти великим шокам, у тому числі
тим, що викликані економічними, демографічними та політичними коливаннями.
2.3.
КЛАСИФІКАЦІЯ ПЕНСІЙНИХ СИСТЕМ
Міжнародна організація праці (МОП) і Європейський Союз застосовують класифікацію
пенсійних систем, яка побудована на основі «трирівневої» системи і відображає роль різних
учасників у забезпеченні пенсійного доходу:

19

Old-Age Income Support in the 21st Century: An International Perspective on Pension Systems and Reform, R.
Holzmann, R. Hinz, World Bank, 2005.
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1.

2.

3.

Державна система (1-й рівень): Загальнообов’язкові пенсійні схеми, управління якими
здійснюють державні установи, і які прагнуть замінити певну частину доходу і захистити
пенсіонерів від бідності. Система 1-го рівня містить значний елемент перерозподілу і може
бути універсальною, залежати від результатів перевірки на нужденність, або діяти на
страховій основі (солідарна пенсійна система).
Професійні системи (2-й рівень): Загальнообов’язкові професійні пенсійні схеми
(фонди, плани) з визначеними виплатами (ВВ) або визначеними внесками (ВВн),
призначені для згладжування споживання.
Індивідуальні пенсійні заощадження (3-й рівень): Добровільні накопичувальні
індивідуальні пенсійні схеми з фінансовими активами. Третій рівень уможливлює певну
індивідуалізацію коефіцієнтів заміщення та згладжує різницю у доходах в період
економічно активного життя і після виходу на пенсію.

В рамках кожного рівня існують різні види пенсій, які іноді називають «tiers», але всі
можливості в сенсі джерел фінансування пенсійних виплат вичерпуються трьома категоріями
суб’єктів пенсійного забезпечення: державні системи, професійні схеми (плани), які
спонсоруються роботодавцем та індивідуальні пенсійні заощадження і ануїтети.
У фундаментальному звіті Світового банку про уникнення кризи похилого віку20 (1994 р.)
була запропонована альтернативна класифікація пенсійної системи на основі джерел доходу
після виходу на пенсію, а не джерел фінансування пенсійних виплат, як зазначено вище:
Рівень 1

Нестрахові, (фінансовані за рахунок податків) базові державні пенсії, в державному
управлінні.

Рівень 2

Обов’язкові індивідуальні пенсійні заощадження у приватному управлінні на основі
сплачуваних внесків.

Рівень 3

Добровільні накопичувальні індивідуальні заощадження у приватному управлінні на основі
сплачуваних внесків.

Згодом, у іншій знаковій публікації «Забезпечене життя в похилому віці у XXI столітті»14
(2005 р.) Світовий банк розширив трирівневу систему, застосувавши п’ятирівневу
класифікацію:
Рівень 0

Державна ненакопичувальна базова (соціальна) пенсія з державного бюджету яка може
виплачуватись всім громадянам країни або за результатами перевірки на нужденність, і
призначена для забезпечення захисту від бідності.

Рівень 1

Обов’язкова система пенсійного страхування, адміністрування якої здійснює державна
установа, з внесками, розмір яких залежить від заробітку, і яка повинна заміщувати певну
частину передпенсійного доходу.

Рівень 2

Обов'язкова накопичувальна система індивідуальних пенсійних заощаджень.

Рівень 3

Добровільні пенсійні заощадження у різних формах (індивідуальні, спонсоровані
роботодавцем, з визначеними виплатами або з визначеними внесками), які, є гнучкими і
дискреційними по суті.

Рівень 4

Додаткові джерела доходів (фінансових і нефінансових) поза формальною пенсійною
системою, включаючи підтримку з боку родини, системи охорони здоров'я та надання
житлово-комунальних послуг (забезпечення житлом) тощо.

В результаті оригінальний 1-й рівень був розділений на «нульовий рівень» і обов’язковий
«перший рівень». Був доданий новий «четвертий рівень», який передбачає доступ до
неформальної підтримки та до інших формальних соціальних програм. Новий 4-й рівень є
визнанням важливої ролі інших грошових та негрошових джерел надання фінансової
підтримки особам або домогосподарствам на пенсії.
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АДЕКВАТНІСТЬ ПЕНСІЙНИХ ВИПЛАТ АБО
СОЦІАЛЬНА СТАЛІСТЬ
Окрім фінансової стійкості пенсійні системи повинні також бути соціально і
політично сталими. З огляду на демографічні і фінансові зміни, які відбулись за
останні кілька десятиліть, проблема адекватності пенсійних виплат стала як
ніколи важливою. Політики і експерти стурбовані добробутом майбутніх
пенсіонерів та навантаженням на програми соціального захисту у зв’язку із
старінням населення.

Необхідно пам’ятати, що адекватність
пенсійних виплат залежить не лише від суми
виплачуваних грошових пенсій, але й від
вартості основних послуг, таких як охорона
здоров’я, харчування, житло, тощо.
Всесвітня доповідь МОП
про соціальний захист за 2017–2019 рік
(ILO World Social Protection Report 2017–2019)

Адекватність
пенсійного
доходу
є
відносним показником. Його можна
визначати по-різному, залежно від
цінностей та цілей кожної зацікавленої
групи
осіб
(політиків,
працівників,
пенсіонерів, роботодавців, дослідників та
фінансових консультантів). «Єдиного
підходу» немає, оскільки підхід залежить
від поставленої мети.

При оцінюванні адекватності пенсійного
доходу розглядають, як правило, коефіцієнти заміщення середніх заробітків, які
визначаються як відношення розміру пенсії до передпенсійного заробітку. Адекватність виплат
окремій особі буде залежати від її конкретної ситуації – рівня доходів, інших ресурсів, минулої
трудової діяльності, сплачених внесків та сімейних обставин.
Взагалі кажучи, достатнім або адекватним коефіцієнтом заміщення вважається 60-70% (з
усіх рівнів), або приблизно дві третини останнього передпенсійного доходу особи. Проте такий
показник може бути некоректним. Абсолютна сума або коефіцієнт заміщення (виражений у
відсотках) не охоплює всіх потреб, які можуть мати різні пенсіонери, тому проблематично
використовувати його як мірило адекватності. Коефіцієнти заміщення можна розглядати в
сенсі адекватності пам’ятаючи, що вони є відносними величинами.
На засіданні Національної ради реформ 16 червня 2017 р. Уряд України презентував
трирівневу пенсійну систему, у якій очікуваний або запланований коефіцієнт заміщення
заробітків зазначався на рівні 45%, в тому числі:
 30% - за рахунок солідарної пенсійної системи (1-й рівень);
 10% - за рахунок обов’язкової накопичувальної пенсійної системи (2-й рівень, який ще
не впроваджений);

5% - з добровільних недержавних пенсійних фондів (3-й рівень).
У 2017 році середній валовий коефіцієнт заміщення в солідарній пенсійній системі складав
32% від заробітної плати, з якої були сплачені страхові внески (за даними ПФУ), і лише 28%
від середньої заробітної плати в економіці (за даними Держкомстату). Середні чисті
коефіцієнти заміщення становили відповідно 40% та 35% (див. Додаток 1).
Для порівняння, у 2015 році в 35 країнах – членах ОЕСР чистий коефіцієнт заміщення за
обов’язковими пенсійними схемами (1-й і 2-й рівні) становив 62,9% для чоловіків і 62,2% для
жінок, а у 28 країнах ЄС – відповідно, 70,6% і 70,4% (Таблиця 5, Додаток 2). У випадку
низькооплачуваних працівників із заробітками (доходом) на рівні 50% від середньої заробітної
плати, коефіцієнт заміщення становив 73,2% для чоловіків і 72,7% для жінок у країнах – членах
ОЕСР, та, відповідно, 79,7% і 79,6% в 28 країнах ЄС. У 2015 році в усіх 35 країнах – членах
ОЕСР середній чистий коефіцієнт заміщення, забезпечений виплатами з обов’язкових
(державних або недержавних) і добровільних пенсійних схем, становив 69,1%. Загалом, чисті
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коефіцієнти заміщення в середньому на 10 відсоткових пунктів перевищують значення
відповідних валових коефіцієнтів заміщення.
Поточний коефіцієнт залежності солідарної пенсійної системи в Україні становив 0,91 у 2017
році (11,711 млн. пенсіонерів на 12,871 млн. застрахованих найманих працівників та
самозайнятих осіб), розмір страхового внеску, сплачуваного до ПФУ становить 18,84%
(85,6215% від єдиного соціального внеску – ЄСВ, який дорівнює 22%), середній
бездефіцитний коефіцієнт заміщення ледь перевищує 20% (18,84% / 0,91 = 20,7%), тобто,
очевидно, є дуже низьким. У 2015 році, коли пенсійні внески, сплачувані до ПФУ складали
35,2%, бездефіцитний коефіцієнт заміщення дорівнював 37,0%.
За таким сценарієм, і припускаючи, що актуарно обґрунтоване підвищення ЄСВ малоймовірне
з політичних міркувань, майбутні українські пенсіонери не матимуть іншого виходу, ніж
працювати довше, витрачати менше і більше заощаджувати.
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ПРОБЛЕМА ОХОПЛЕННЯ НА СЬОГОДНІШНЬОМУ
РИНКУ ПРАЦІ
Диспропорції на ринку праці, низька регулярність сплати соціальних внесків в
солідарній системі і нерегулярна сплата внесків у накопичувальній пенсійній
системі мають однакові негативні наслідки для майбутніх пенсійних виплат в обох
системах.

Диспропорції на ринку праці можна звести до мінімуму за умови, що внески будуть тісно
пов’язані з виплатами, як у випадку схеми з індивідуальними пенсійними рахунками. Це
стосується також солідарної системи, в якій пенсійні виплати строго пропорційні сплаченим
особою внескам. Сильний зв’язок між внесками і виплатами може мати певні переваги в
країнах з великою тіньовою економікою, де стимули могли б замінити примус, сприяючи
дотриманню пенсійного законодавства. І навпаки, невдало побудовані системи, державні чи
недержавні , можуть спричинити диспропорції на ринку праці.
За даними ПФУ21 у 2016 році менше половини нових українських пенсіонерів мали 35 років
страхового стажу, які тепер є умовою отримання повної пенсії за віком для чоловіків (30 років
для жінок). Розподіл страхового стажу серед нових пенсіонерів у 2016 році був таким:
 24% - 15 - 25 років;
 34% - 26 - 35 років;
 42% - понад 35 років стажу.
Закономірності несплати внесків у різних країнах неймовірно схожі. Програми соціального
забезпечення найменше приваблюють середнього працівника в наступних категоріях:
 працівників неформального сектору (значна частина української робочої сили),
 молодих і некваліфікованих працівників,
 низькооплачуваних працівників і працівників з сільської місцевості (останні в основному
працюють в неформальному секторі),
 працівників, зайнятих неповний робочий день, які отримують заробітну плату, нижче
мінімальної,
 деяких працівників малих підприємств,
 заміжніх жінок з дітьми,
 представників великих домогосподарств з багатьма економічно активними особами,
 працівників, які живуть у домогосподарствах, де інші особи не роблять внесків до
системи соціального забезпечення.
Багато українських роботодавців не сплачують жодних внесків на соціальне страхування або
сплачують внески на мінімальному рівні (з мінімальної заробітної плати), навіть якщо
виплачують більшу (неофіційну) заробітну плату своїм працівникам. Зниження ЄСВ з 40% до
22% з 2016 року не призвело до суттєвої легалізації зайнятості або зменшення
заборгованості перед Пенсійним фондом України. За даними Державної служби
статистики України, понад 4 млн. осіб, або кожен четвертий працюючий, неформально
зайнятий в тіньовій економіці.
Крім того, українці масово мігрують за кордон для тимчасової або постійної роботи, оскільки
не бачать перспектив удома. У 2016-17 роках лише в Польщі працювали приблизно 1,31,5 млн. трудових мігрантів з України і, на думку польських політиків і урядовців, їхня
чисельність можливо сягає 2 млн. осіб. Національний банк Польщі прогнозує, що до кінця 2020
року на польський ринок праці щороку виходитимуть 200-300 тисяч українців.
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ПОДОЛАННЯ ГЕНДЕРНОГО РОЗРИВУ В РОЗМІРІ
ПЕНСІЙ
Є сфери, де застосування однакових правил нарахування пенсій для чоловіків і
жінок призводить до різних результатів. Доки пенсійні виплати будуть прив'язані
до офіційної зайнятості на ринку праці, де повсюдно зберігається гендерна
нерівність (в тому числі у доходах), жінки залишатимуться у невигідному
становищі.

Гендерна рівність у пенсійному забезпеченні є складним питанням, оскільки йдеться про
дискримінацію двох типів:
 пряму дискримінацію (наприклад, існування гендерних стереотипів у сімейних
стосунках; різне ставлення до економічно активних заміжніх жінок і чоловіків; відмінності
у розмірі виплат в накопичувальних пенсійних системах з індивідуальними рахунками
можуть ґрунтуватись на актуарних розрахунках, виконаних окремо для чоловіків і жінок,
враховуючи різну очікувану тривалість життя, що вказує на брак солідарності або на
відсутність об’єднання ризиків), і

непряму дискримінацію (пов’язану з характером професійної діяльності жінок, сімейним
станом або ситуацією в сім’ї).
Офіційні пенсійні системи зазвичай передбачають наявність тривалого періоду трудової
діяльності із сплатою страхових внесків та не охоплюють інші види діяльності, крім
оплачуваної формальної зайнятості (наприклад, роботу домашніх помічників та надомників),
роботу неповний робочий день, випадкові та нестабільні роботи, на яких значною мірою
представлені жінки. Незахищеними є також працюючі в неформальному секторі економіки, де
багато жінок проводять значну частину трудового життя. Перервана кар'єра, коротший період
сплати внесків та низька заробітна плата (наприклад, у сільському господарстві, у сфері освіти
або охорони здоров'я) негативно впливають на набуття жінками прав на пенсію.
Середні заробітки жінок значно нижчі ніж у чоловіків. Як наслідок, середній розмір
пенсій жінок також суттєво менший від пенсій чоловіків. Хоча жінки живуть довше, ніж
чоловіки, такий розрив почасти виникає тому, що жінки заробляють менше і менше жінок
зайняті на офіційній оплачуваній роботі, а також жінки працюють менше годин на тиждень або
менше років на протязі своєї трудової
діяльності. Крім того, перерви в кар'єрі
Жінки складають 2/3 від загальної кількості
(зроблені, наприклад, через народження та
пенсіонерів і потерпають від різниці в розмірі
пенсій. Хоча жінки живуть довше, ніж чоловіки,
догляд за дітьми), можуть непропорційно
розрив виникає тому, що жінки заробляють
впливати на набуття жінками права на
менше і менше жінок зайняті на оплачуваній
пенсію, якщо передбачені високі вимоги до
роботі. Крім того, жінки працюють менше годин
страхового
стажу
для
призначення
на тиждень і (або) менше років на протязі
мінімальної пенсії за віком і вимагається
трудової діяльності.
тривалий кваліфікаційний період сплати
внесків для отримання права на пенсію за
віком у повному розмірі.
Численні джерела (Державна служба статистики України, вибіркові обстеження зайнятості,
дані громадських опитувань), вказують на те, що в Україні розрив в оплаті праці між чоловіками
та жінками на однакових посадах становить від 25% до 40%. Особливо великим є розрив в
оплаті праці на посадах вищого рівня, де жінки заробляють значно менше від чоловіків.
Загалом за даними Держкомстату, у 2017 році середньомісячна зарплата жінок в економіці
становила 79% зарплати чоловіків (відповідно 6321 грн і 8021 грн).
В багатьох пенсійних системах чоловіки виходять на пенсію пізніше, ніж жінки, що дозволяє їм
отримувати більші пенсії. Отже, поступове вирівнювання пенсійного віку в Україні (тобто
підвищення пенсійного віку для жінок до 60 років у 2021 році) сприятиме підвищенню розміру
пенсійних виплат для жінок (за умови, що жінки продовжуватимуть працювати і робити внески).
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Повній зайнятості жінок нерідко перешкоджає неоплачувана домашня робота та необхідність
догляду за дітьми або іншими членами сім’ї. Це впливає як на вид діяльності, якою можуть
займатись жінки, так і на тривалість трудового стажу, охопленого пенсійними програмами та
іншими обов'язковими програмами соціального забезпечення.
Універсальні схеми – державні послуги з охорони здоров'я, виплати на дітей, універсальні
пенсії за віком - можуть значно підвищити гендерну рівність, надаючи жінкам ті ж права, що й
чоловікам, незалежно від стажу роботи та доходів.
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МЕХАНІЗМИ КОРИГУВАННЯ (ІНДЕКСАЦІЇ)
ПЕНСІЙНИХ ВИПЛАТ

Нерегулярні (ситуативні) зміни правил призначення та індексації державних
пенсій підривають довіру суспільства, яка є важливою складовою пенсійної
системи. Політики нерідко вживають «заходів задля економії», які передбачають
приховане скорочення реального розміру пенсій за рахунок нездійснення
регулярної (щорічної) індексації виплат, або явне їх скорочення через
підвищення вимог до набуття права на пенсію. Для уникнення подібних
маніпуляцій, державні солідарні пенсійні системи повинні передбачати наступні
три нормативні положення:
Чітке визначення актуарної рівноваги разом з правилом про те, коли, у разі
необхідності, належить збільшити внесок.
Формула визначення розміру пенсійних виплат, обґрунтована актуарними
розрахунками, яку можна підтримувати незмінною протягом тривалого періоду.
Наявність демографічних та фінансових стабілізаторів, які чітко обумовлюють, як
фінансові наслідки несприятливих демографічних та фінансових змін повинні
розподілятися між зайнятим населенням (платниками внесків) та пенсіонерами
(отримувачами виплат).

Стурбованість про фінансову сталість обов’язкових пенсійних систем спонукала розвинені
країни – члени ОЕСР запровадити різні механізми, що покликані автоматично стабілізувати
видатки державних пенсійних систем. Вони, як правило, зосереджені на автоматичному
коригуванні пенсійних виплат, пенсійного віку і – рідше – ставок внесків відповідно до
демографічних змін або показників фінансового стану пенсійної системи. Проте, в результаті дії
механізмів автоматичного коригування, можуть бути суттєво скорочені пенсійні виплати в
умовах старіння населення. Так само існують соціально-політичні межі щодо збільшення
розміру внесків та підвищення пенсійного віку.
Насправді будь-який механізм автоматичного коригування може створювати проблеми з точки
зору адекватності майбутніх виплат та спроможності систем забезпечити гідний рівень життя
пенсіонерів. Якою буде доля пенсійних систем, заснованих на таких правилах? Немає сумнівів
у тому, що буде здійснюватися політичний тиск з метою втручання в систему для виправлення
системних помилок і навіть усунення автоматичних стабілізаторів, якщо вони сприймаються
як такі, що функціонують незадовільно.
Тим не менш, механізми автоматичного коригування, які розробляються та впроваджуються
щоб врахувати демографічні та соціально-економічні зміни, і які є прозорими та справедливо
розподіляють фінансовий тягар між поколіннями, можуть допомогти людям діяти з
випередженням, адаптуючи свої заощадження та поведінку на ринку праці.
Відповідно до змін, внесених до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування» № 1058-IV (стаття 42)22 у жовтні 2017 року, для забезпечення регулярної
індексації пенсій щорічний перерахунок раніше нарахованих виплат буде здійснюватися
шляхом осучаснення (валоризації) бази нарахування – минулої заробітної плати (доходу) в
Україні, з якої були сплачені страхові внески та яка була врахована при розрахунках розміру
пенсій. Показник середньої заробітної плати (доходу) буде щорічно підвищуватись:
 на 50% зростання індексу споживчих цін за попередній рік, і
 на 50% зростання середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески, за три
календарні роки, що передують року, в якому проводиться підвищення (індексація)
пенсій.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» № 2148-VIII
був прийнятий 3 жовтня 2017 року.
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У разі відсутності дефіциту Пенсійного фонду України для фінансування виплати пенсій у
солідарній пенсійній системі розмір щорічного збільшення показника середньої зарплати, який
застосовується для обчислення пенсій, може бути збільшений, але не повинен перевищувати
100 відсотків показника зростання середньої зарплати в країні, з якої сплачено страхові
внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення,
порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року,
в якому проводиться збільшення (перерахунок) пенсій.
Однак запропонована неявна індексація пенсійних виплат (шляхом перерахунку/валоризації
базової заробітної плати) не стане автоматичною та прозорою, а буде визначатись «у межах
бюджету Пенсійного фонду за рішенням Кабінету Міністрів України».
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ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ
Пенсійні системи передбачають довгострокові соціальні та фінансові
зобов'язання: обіцянки виплат після виходу на пенсію сьогоднішнім працівникам
розтягуються на багато десятиліть. Здатність виконувати ці обіцянки є однією з
найважливіших проблем функціонування пенсійних систем.

Фінансова стійкість є важливою проблемою для більшості механізмів фінансування пенсійних
виплат. Це найбільш очевидно, коли пенсійні виплати фінансуються на засадах солідарності,
за рахунок поточних внесків на соціальне страхування. В солідарній пенсійній системі
фінансові проблеми відображаються у проблемах з платоспроможністю, що видно з
простої формули:
ЄСВс (%) = ДНк * КЗ (%)
де:
ЄСВс – ставка єдиного соціального внеску (ЄСВ) у відсотках до заробітної плати застрахованої
особи;
ДНк – коефіцієнт демографічного навантаження або коефіцієнт залежності пенсійної системи
(співвідношення чисельності пенсіонерів і чисельності застрахованих платників внесків);
КЗ – коефіцієнт заміщення пенсією попереднього заробітку особи (відношення середньої пенсії
до середньої заробітної плати застрахованої особи, виражене у відсотках).

На відміну від солідарної пенсійної системи, у чисто накопичувальних пенсійних системах
з індивідуальними пенсійними рахунками і визначеними внесками (ВВн), де виплати
залежать від суми сплачених внесків, отриманого інвестиційного доходу і оплати послуг
фінансовим посередникам, проблем з фінансовою стійкістю немає, хоча можливі
проблеми з адекватністю розмірів пенсій. Вартість майбутніх пенсійних зобов'язань у
будь-який момент часу точно відповідає вартості накопичених у фондах активів.
У грудні 2017 року, Проект USAID «Трансформація фінансового сектору» оновив23 свої
прогнози для солідарної пенсійної системи 1-го рівня, отримані на основі актуарної моделі
української пенсійної системи, розробленої спеціалістами Інституту демографії та соціальних
досліджень Національної академії наук України за підтримки експертів Світового банку.
Основні результати моделювання та порівняльні дані двох сценаріїв розвитку солідарної
пенсійної системи – до та після внесення змін до пенсійного законодавства у жовтні 2017 року
представлені в Додатку 3.
Без параметричної реформи,
проведеної в жовтні 2017 р.
пенсійна
система
України
залишалась би фінансово
нестійкою (дефіцит ПФУ
сягав би -2,1% ВВП до 2050 р.)
у той же час забезпечуючи
виплату дуже малих пенсій (з
прогнозованим коефіцієнтом
заміщення близько 20% від
середньої заробітної плати).

У 2016 році дефіцит ПФУ (1-й рівень) дорівнював 6% ВВП і
був другим за величиною в Європі. Співвідношення між
пенсіонерами та платниками внесків складає майже 1:1
через низький пенсійний вік в Україні (для чоловіків - 60
років, і 58 років для жінок). Виплати 12 мільйонам
пенсіонерів були низькими, середньомісячна пенсія
становила всього 1828 грн (76 доларів США). Чинниками,
які сприяють дефіциту ПФУ, є значне зниження ставок
пенсійних внесків з 2016 року (з 35,2% до 17,3%),
несприятлива демографія, збільшення трудової міграції,
тіньова економіка та високий рівень ухилення від сплати
податків (внесків).

У березні 2017 р. Проект USAID «Трансформація фінансового сектору» оприлюднив початкові актуарні прогнози
для різних сценаріїв реформування солідарної пенсійної системи 1-го рівня з метою досягнення збалансованої та
стійкої пенсійної системи, яка забезпечить адекватні виплати майбутньому.
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Параметрична реформа 2017 р. забезпечить стабільний коефіцієнт заміщення на рівні 23-25%
(в середньому для всіх пенсіонерів), при цьому пенсійні витрати залишаться приблизно на
рівні 11-13% ВВП. Проте надходження ЄСВ складуть лише 8-8,4% ВВП, і решту витрат на
виплату пенсій (3-5% ВВП) потрібно буде фінансувати з державного бюджету. Запропоновані
Урядом заходи та підвищення критеріїв набуття права на пенсію є важливими кроками до
фінансової стійкості і соціальної справедливості, але вони не вирішують основних
проблем пенсійної системи у середньостроковій і довгостроковій перспективі.
Найбільш логічний підхід до фінансової стійкості солідарної пенсійної системи передбачає
досягнення певної довгострокової (актуарної) рівноваги. Це означає, що пенсійна система
збалансована в часі: потоку очікуваних майбутніх внесків та інших надходжень протягом
тривалого часу (50-75 років) достатньо для покриття передбачених виплат за такий же період.
Отже, йдеться про інструменти, які можна застосувати для виправлення ситуацій
«актуарного» дисбалансу. В світовій практиці різною мірою використовують наступні чотири
типи інструментів для збалансування солідарних пенсійних систем:
 Коригування ставок внесків, що збільшить надходження до системи24;
 Коригування розміру пенсій шляхом:
- зменшення виплат (зниження реальної/купівельної та відносної вартості пенсій, в
тому числі за рахунок відсутності своєчасної індексації);
- зміни вартості одного року страхового стажу (найбільш прямий спосіб впливу на
розмір пенсії);
- валоризації минулих заробітків;
- індексації виплачуваних пенсій відповідно до зміни (індексу) споживчих цін.
 Коригування пенсійного віку, що дозволяє зменшити витрати за рахунок скорочення
періоду виплати пенсій (або зменшення чисельності нових пенсіонерів); або
 Використання коштів резервного фонду (не існує в Україні).
Можливі деякі варіації зазначених заходів. Наприклад, надходження від сплати внесків можна
збільшити шляхом розширення бази нарахування внесків (підвищення максимального розміру
заробітної плати (доходу), з якої сплачуються внески, стягнення внесків з пасивного доходу,
тощо), замість прямого підвищення ставки внеску. Розміри пенсій теоретично можна
скорочувати по-різному: пропорційно всім пенсіонерам, або цілеспрямовано (виплати
низькооплачуваним працівникам знижуються на менший відсоток, ніж виплати
високооплачуваним працівникам). Змінивши політику індексації виплачуваних пенсій (або
застосовуючи «заморожування» індексації) можна фактично зменшити виплати існуючим
пенсіонерам. Зменшення розміру пенсій теперішнім працівникам може бути обмежене лише
набуттям нових пенсійних прав або застосовуватись до вже набутих прав.
Три перелічені вище інструменти балансування солідарних пенсійних систем (коригування
ставок внесків, розміру пенсій та віку виходу на пенсію) в різних країнах застосовують
ситуативно, на дискреційній основі, або в рамках механізму автоматичного коригування.
Наприклад, щоб сьогодні в Україні мати фінансово збалансовану солідарну пенсійну систему,
актуарно обґрунтована ставка внеску на пенсійне страхування до ПФУ повинна складати не
менше ніж 30% заробітної плати.

Уряди можуть використовувати інші засоби для фінансування розриву між пенсійними зобов'язаннями та
внесками (наприклад, шляхом перенесення витрат на майбутні покоління чи інші державні доходи, такі як прямі
або непрямі податки). Але це, власне кажучи, не можна вважати «автоматичними стабілізаторами» державної
пенсійної системи.
24
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УРЯДОВА СТРАТЕГІЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПЕНСІЙНОЇ
СИСТЕМИ 2017 РОКУ

17 травня 2017 року Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні
Уряду презентував25 основні положення проекту Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», який, після
численних публічних дебатів, був прийнятий Верховною Радою 3 жовтня 2017 року. За
законопроект № 2148-VIII проголосували 288 законодавців при тому, що для прийняття
рішення потрібно 226 голосів26. Модифікована солідарна пенсійна система 1-го рівня
передбачає збереження незмінним пенсійного віку та встановлення «справедливих виплат»
залежно від тривалості страхового стажу, скасування оподаткування пенсій та «поступове
подолання дефіциту Пенсійного фонду України в середньостроковій перспективі».
Основні зміни, прийняті Верховною Радою у жовтні 2017 року:
1. З 1 жовтня 2017 року були підвищені виплати для 5,6 млн. пенсіонерів завдяки осучасненню
показника середньої заробітної плати. Загалом підвищення пенсій торкнулось 9 млн.
пенсіонерів за рахунок підвищення прожиткового мінімуму і відповідного підвищення
мінімальної пенсії. За новими правилами пенсійні виплати залежать від:
 індивідуальної заробітної плати застрахованої особи;
 середньої заробітної плати в економіці за три попередні роки27;
 тривалості страхового стажу (періоду, за який сплачені внески на пенсійне
страхування);
 коефіцієнту страхового стажу (вартості одного року страхового стажу), яка з 2018
року була знижена з 1,35% до 1% у формулі розрахунку пенсії за віком.
2. Щоб знизити демографічне навантаження на солідарну пенсійну систему, був
запроваджений гнучкий «коридор» пенсійного віку 60/63/65 років, разом з поступовим
підвищенням на 10 років мінімального стажу, що дає право на призначення пенсії за віком:
 після досягнення віку 60 років – особам, які матимуть у 2018 році 25 років страхового
стажу, який буде підвищуватись на 12 місяців щорічно до досягнення страхового стажу
не менше 35 років у 2028 році;
 після досягнення віку 63 роки – особам, які матимуть у 2018 році 15 - 25 років страхового
стажу, який буде підвищуватись на 12 місяців щорічно, щоб досягти страхового стажу
відповідно від 25 до 35 років з 1 січня 2028 року;
 після досягнення віку 65 років – особам, які матимуть 15 років страхового стажу, але не
матимуть 16 років страхового стажу (вимога для виходу на пенсію у 63 роки) в 2019 році,
і, відповідно, матимуть страховий стаж від 15 до 25 років з 1 січня 2028 року.
 особи, які мають менше 15 років страхового стажу, матимуть право лише на
призначення державної соціальної допомоги після досягнення 65 років.
Відповідно до актуарних розрахунків, новий пенсійний «коридор» призведе до зменшення
чисельності пенсіонерів на 400 000 – 800 000 осіб, і до збільшення чисельності платників
внесків на 500 000 - 600 000 осіб.
3. Починаючи з 2021 року запроваджується регулярна щорічна опосередкована індексація
пенсійних виплат шляхом осучаснення (валоризації) показника середньої зарплати, з якої
сплачувались страхові внески (враховуючи 50% зростання середньої зарплати за три
попередні роки і 50% зростання індексу споживчих цін за попередній рік). Спонтанна індексація
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http://www.kmu.gov.ua/control/en/publish/article?art_id=249988536&cat_id=244314975.
Із 346 народних депутатів, які були присутні на сесійному засіданні 03.10 .2017 р., 288 народних депутатів
голосували за законопроект, 8 – проти, 23 – утримались і 27 не голосували.
27 Протягом перехідного періоду (2017-2019 роки) будуть застосовуватись такі правила: в 2017 році використана
середня заробітна плата за 2014-2016 роки в розмірі 3 764,4 грн. і вартість одного року стажу 1,35%; у 2018 році –
середня заробітна плата за 2016-2017 роки і вартість одного року стажу 1%.
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пенсійних виплат (звичайна минула практика в Україні), як правило, підриває довіру
суспільства до пенсійної системи.
4. Мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється:
 на рівні прожиткового мінімуму за наявності
страхового стажу 30 років (для жінок) і 35 років
(для чоловіків);
 на рівні 40% мінімальної заробітної плати, але
не нижче прожиткового мінімуму, починаючи з
1 січня 2018 р., для осіб, які матимуть 30/35
років страхового стажу після досягнення ними
віку 65 років.
 За відсутності передбаченого страхового
стажу,
пенсійні
виплати
зменшуються
пропорційно наявному страховому стажу.
5. З 1 січня 2018 року скасовано особливі умови виходу на пенсію для певних категорій
працівників, переважно державних службовців (за винятком ветеранів збройних
сил/військовослужбовців).
6. Вік отримання державної соціальної допомоги особами, які не мають права на призначення
пенсії за віком (тобто, якщо мінімальний страховий стаж особи менше 15 років), буде
поступово підвищений до 65 років.
7. Скасовано обмеження розміру пенсій працюючим пенсіонерам (було 85% від розміру пенсії,
але не менше 150 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність).
8. Максимальний розмір заробітної плати, на який нараховується ЄСВ становить 15 розмірів
мінімальної заробітної плати з січня 2018 року (15 x 3 723 грн. = 55 845 грн.) замість 25
прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб (25 x 1 684 грн. = 42 100 грн. у травні листопаді і 25 x 1 762 грн. = 44 050 грн у грудні 2017 року).
9. Запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи 2-го рівня заплановано на
січень 2019 року (проте є сумніви щодо реалістичності цієї дати).
Таким чином, параметрична пенсійна реформа у жовтні 2017 року забезпечила більш
прозору та більш справедливу формулу розрахунку пенсій, що тісніше пов'язує пенсійні
виплати з пенсійними внесками та підвищує адекватність пенсій. Встановлено гнучкий коридор
пенсійного віку, пов'язаний з тривалістю офіційної зайнятості особи, що є стимулом для участі
в системі. Крім того, параметричні зміни генерують певні бюджетні заощадження для
Пенсійного фонду та державного бюджету України. Таким чином, параметричні зміни
солідарної пенсійної системи, ухвалені у жовтні 2017 року, були важливими, але недостатніми
кроками з точки зору соціальної справедливості та довгострокової фінансової стійкості. В
Україні замало платників внесків (працівників) для бездефіцитного фінансування
пенсій за рахунок ЄСВ у розмірі 22% фонду оплати праці, що призводить до значного
постійного дефіциту в солідарній системі.
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ВИКЛИКИ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ
ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ28
За умови належної побудови, управління та регулювання, обов'язкова
накопичувальна система з індивідуальними пенсійними рахунками (2-й рівень)
може сприяти вирішенню довгострокових демографічних проблем і підвищити
адекватність пенсійного доходу. Проте, слід зауважити, що такі системи
наражають учасників на значні фінансові ризики.

За сприятливих умов накопичувальна
Приблизно половина респондентів ніколи не чули
пенсійна система може стимулювати
про обов’язкову накопичувальну систему (2-й
заощадження, інвестиції та сприяти
рівень).
економічному зростанню в країні. На
Громадська думка, пенсійна реформа та ставлення до
розмір пенсійних виплат з 2-го рівня
пенсії в Україні, Проект USAID «Трансформація
впливають такі основні чинники:
фінансового сектору», березень 2018 р.
1) Розмір заробітної плати (доходу), з
якої сплачуються пенсійні внески
працівника, і темпи її зростання протягом періоду накопичення.
2) Ставка внеску (у відсотках від заробітку).
3) Регулярність сплати внесків протягом економічно активного періоду життя (від 20 до 65
років). Щоб накопичити достатній обсяг пенсійних заощаджень, тривалість участі в
накопичувальній пенсійній системі повинна становити принаймні 30 років для працівників
із заробітками нижче середнього рівня по країні, і не менше 20-25 років для працівників
із заробітком, що перевищує середній рівень.
4) Дохідність інвестування пенсійних заощаджень в періоди накопичення та здійснення
виплат (тобто, впродовж приблизно 50 - 60 років).
5) Розмір комісійних винагород (зборів) та оплати послуг з адміністрування та управління
інвестиціями, які стягуються пенсійними фондами (у відсотках до пенсійних активів або
внесків).
6) Рівень інфляції в періоди накопичення та здійснення пенсійних виплат.
7) Очікувана тривалість життя після досягнення пенсійного віку (впливає на вартість
довічного ануїтету).
Міжнародний досвід показує, що планування накопичувальної пенсійної системи висуває
декілька принципових питань до її побудови та реалізації:
 хто повинен здійснювати адміністрування збору внесків: уряд (установа пенсійного
страхування) чи адміністратори недержавних пенсійних фондів (НПФ)?
 необхідно створити єдиний централізований (державний) Накопичувальний пенсійний
фонд, чи провідну роль в обов’язковій накопичувальній пенсійній системі повинні
відігравати НПФ (тобто, створити децентралізовану систему)?
 чи достатнім (і яким) є досвід функціонування добровільних НПФ (3-го рівня) в Україні
для їх можливого залучення до обов’язкової накопичувальної пенсійної системи?
 як найкраще контролювати та обмежувати адміністративні видатки на оплату послуг
фінансових посередників?
 якими повинні бути обмеження стратегій інвестування активів пенсійних фондів?
 якою повинна бути політика щодо пасивних учасників 2-го рівня («мовчунів»), які
вагаються зробити індивідуальний вибір НПФ або інвестиційної стратегії (портфелю)?
 які фінансові інструменти є прийнятними для інвестування пенсійних активів і, зокрема,
чи слід обмежити закордонні інвестиції?
 чи розумно гарантувати дохідність пенсійних інвестицій?
 чи необхідно гарантувати мінімальні пенсійні виплати (ануїтети) з обов’язкової
накопичувальної пенсійної системи?
Про досвід функціонування систем 2-го рівня в різних країнах див. також: «Обов’язкові накопичувальні пенсійні
системи (2-й рівень). Міжнародний досвід: уроки для України» Проект USAID «Трансформація фінансового
сектору», лютий 2018 р.
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Як показує міжнародна практика, накопичувальні пенсійні системи 2-го рівня з визначеними
внесками (ВВн) можуть демонструвати різні варіанти побудови, активні або пасивні стратегії
інвестування, параметри вибору інвестицій та інвестиційних менеджерів і варіанти здійснення
виплат. Пенсійні плани ВВн встановлюють чіткий зв’язок між внесками, ефективністю
інвестицій та майбутніми виплатами; підтримують законні майнові права і можуть сприяти
розвитку фінансового ринку.
Проте, у порівнянні з солідарними пенсійними системами з визначеними виплатами (ВВ), вони
наражають учасників на фінансові та агентські ризики, ризики високих операційних та
адміністративних витрат, а також ризики довголіття, якщо системи не передбачатимуть
обов’язкової ануїтизації (придбання довічної пенсії). Взяті разом, ці чинники призводять до
того, що держава має відігравати важливу роль у забезпеченні пенсій за віком. Отже, не слід
забувати, що:
1. Не всі пенсійні ризики мають ринковий характер
Макроекономічні ризики на кшталт ділового циклу, інфляції та масштабних криз, а також інші
системні ризики, зокрема, підвищення очікуваної тривалості життя, не мають виключно
ринкового характеру. За відсутності інструментів, придатних для хеджування таких
непередбачуваних обставин, громадяни можуть наражатись на більший ризик, аніж вони
могли б очікувати.
2. Особистий вибір часто буває недосконалим
Існує велика кількість публікацій про аномалії поведінки у зв’язку з накопиченнями на старість.
Люди не заощаджують достатніх коштів на старість з власної волі і недостатньо застраховані
від ризиків. Люди неправильно диверсифікують активи. Вони схильні до «поведінки
натовпу», або виконують рекомендації роботодавця, навіть якщо це далеко не оптимальний
варіант.
Люди можуть відкладати споживання (на старість) шляхом здійснення внесків на пенсійне
забезпечення, але суспільство в цілому не може цього зробити. Неможливо накопичити
товари та послуги, що споживатимуться наступним поколінням пенсіонерів: їх має виробити
наступне покоління працівників. Таким чином, обов’язкові пенсійні системи, як державні
солідарні, так і повністю або частково накопичувальні, є лише інструментами, що
визначають спосіб розподілу майбутнього споживання між економічно активними
та неактивними членами суспільства. Співвідношення між чисельністю різних поколінь
завжди впливатиме на частку цього покоління в сукупному суспільному споживанні. Отже, всі
системи фінансування пенсій є чутливими до економічних та демографічних тенденцій.
Найважливішим обґрунтуванням наявності обов’язкової накопичувальної пенсійної
системи є можливість перевищення прогнозованої дохідності інвестицій над темпами
зростання заробітної плати впродовж трудової діяльності або протягом періоду
накопичення коштів (наприклад, впродовж 30-40 років). Саме це сталося в Чилі, де вражаюча
реальна дохідність інвестицій (в середньому 8% на рік протягом 1981–2017 років) значно
перевищила темпи зростання реальної погодинної оплати праці, які протягом цих 36 років
становили лише 2,1%, тоді як реальний ВВП зростав щорічно в середньому на 4,1%.
І навпаки, якщо заробітки працівників впродовж трудової діяльності і, особливо, перед
виходом на пенсію, зростатимуть швидше, аніж дохідність інвестицій, то виплати з
накопичувальної пенсійної системи з визначеними внесками будуть низькими або
неадекватними порівняно із заробітками напередодні виходу на пенсію. На рисунку 1
показано, що могло б трапитись у разі впровадження в Україні обов'язкової накопичувальної
пенсійної системи, наприклад, у 2005 році, тобто після прийняття Закону «Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» № 1058-IV (від 09.07.2003 р.), в якому
визначені основні параметри та передумови запровадження системи 2-го рівня.
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Рисунок 1. Україна: Реальна заробітна плата, гіпотетична дохідність інвестицій і приріст ВВП
у 2005-2017 роках
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При моделюванні гіпотетичної реальної дохідності інвестицій у випадку запровадження
накопичувальної пенсійної системи 2-го рівня були прийняті припущення про те, що 50%
пенсійних активів було інвестовано в державні цінні папери (середньорічна реальна дохідність
яких, з врахуванням інфляції, у 2005-2017 роках становила -2,5%), і решта 50% розміщено на
банківських депозитах (середньорічна реальна дохідність у 2005-2017 роках +1,9%). Ці
показники є верхніми граничними нормативами для інвестування пенсійних активів у державні
цінні папери та банківські депозити, передбачені статтею 88 «Обмеження інвестиційної
діяльності з пенсійними активами» Закону № 1058-IV.
Починаючи з 1990-х років, після приватизації чилійської пенсійної системи у 1981 році і до
початку глобальної фінансової кризи 2008 року, накопичувальні індивідуальні пенсійні рахунки
поширювались світом. Але після 2008 року ситуація докорінно змінилась. Тепер низка
країн відмовляється від обов’язкових накопичувальних пенсійних систем, і взагалі проводить
переоцінку державних пенсійних систем. Навіть у Чилі, країні, яку довго вважали взірцем
запровадження обов’язкових накопичувальних пенсійних рахунків, і рішення якої були
скопійовані у понад 30 країнах Латинської Америки, Південно-Східної Азії та Східної Європи,
настрої суспільства обернулись проти існуючої пенсійної системи (див. Додаток 5).
Основною причиною того, чому виплати з чилійської системи індивідуальних пенсійних
рахунків не виправдали очікувань учасників, є недостатні заощадження, а не провали
накопичувальної пенсійної системи як такої. Накопичувальна пенсійна система може
забезпечити гідні пенсії з адекватним коефіцієнтом заміщення передпенсійного доходу, але
тільки тим, хто робить регулярні внески на свої рахунки впродовж тривалого періоду.
В проекті Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного
страхування», що знаходиться на розгляді у Верховній Раді України (№ 6677 від 10.07.2017),
була передбачена можливість запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної
системи ще у липні 2018 року. В законопроекті № 6677 запропоновані наступні основні
параметри пенсійної системи 2-го рівня:
 повністю децентралізоване адміністрування індивідуальних пенсійних рахунків на
основі існуючої інституційної структури добровільних НПФ 3-го рівня;
 вік для обов’язкової участі: не більше 35 років на 1 липня 2018 року;
 ставка внеску: починаючи з 2% з наступним щорічним підвищенням на 1% до 7% (внески
сплачуються працівниками);
 граничний розмір оплати послуг з адміністрування пенсійних активів та управління
інвестиціями 3,5% від вартості активів в управлінні;
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обмежені можливості для інвестування коштів на початку (максимальні обмеження у
наступні інвестиційні активи):
- 60% в державні цінні папери, захищені від інфляції;
- 50% в депозити і депозитні сертифікати;
- 50% в цінні папери Державного інвестиційного фонду;
- 10% в облігації, випущені місцевими органами влади;
- 10% в українські корпоративні цінні папери.

За розрахунками, початкова чисельність учасників 2-го рівня віком до 35 років може становити
від 2,3 до 2,5 млн осіб.
Автори законопроекту № 6677 не врахували, що в реальності добровільні недержавні пенсійні
фонди 3-го рівня все ще перебувають на ранньому етапі розвитку і мають чимало недоліків
(включаючи великі операційні видатки). Залучати до адміністрування рахунків та управління
інвестуванням коштів другого рівня НПФи, без попереднього проведення всебічного
незалежного аналізу цих пенсійних фондів, означає наражати учасників на значні та
невиправдані ризики. Не менш важливо те, що учасники пенсійної системи 2-го рівня
наражаються на високі ризики, якщо її впровадження
розпочнеться поспіхом і у запропонованому вигляді,
без внесення відповідних змін до законодавства, з
урахуванням найкращої міжнародної практики та
досвіду29.
Законопроект № 6677 не відповідає також міжнародним
стандартам, зокрема, положенням Директиви ЄС
2016/2341 «Про діяльність установ професійного
пенсійного забезпечення та нагляд за ними»
(Директива IORP II) щодо захисту прав учасників.30
Таким чином, важливо привернути увагу до наступних основних передумов ефективного
впровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи:






1. Передумови в державному секторі
Політична стабільність, щоб пройти до кінця бажаний процес реформування.
Спроможність уряду підтримувати макроекономічну стабільність та економічне
зростання, що має засадниче значення для накопичувальних пенсійних систем, які
чутливі до непередбачуваної інфляції, економічних спадів та нестабільності фінансового
сектору.
Адміністративна спроможність збирати податки та внески.
Ефективне регулювання фінансових ринків, яке є життєво необхідним для захисту прав
споживачів у сферах, занадто складних для їхнього розуміння. Це вимагає розробки
ретельно продуманих і ефективних регуляторних процедур, а також здатності і бажання
забезпечити їх виконання.

2. Передумови в приватному секторі
 Належне розуміння та довіра громадськості до фінансових установ та інструментів.
Накопичувальні пенсійні системи вимагають, щоб як уряд, так і громадяни були добре
обізнаними з функціонуванням фінансових ринків.
 Фінансові активи і фінансові ринки. Накопичувальні пенсійні системи потребують
наявності фінансових інструментів для довгострокового інвестування пенсійних коштів,
а також фінансових ринків для спрямування заощаджень туди, де вони будуть
використані найбільш продуктивно. Основою надійності фінансових активів є стабільне
зростання реальної економіки, конкурентні ринки, ефективне корпоративне управління,
ефективне регулювання тощо.
Докладну інформацію див.: «Обов’язкові накопичувальні пенсійні системи (2-й рівень). Міжнародний досвід: уроки
для України» Проект USAID «Трансформація фінансового сектору», лютий 2018 р.
30 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2341&from=EN.
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Істотне значення має адекватна адміністративна спроможність приватного сектору
та економія за рахунок ефекту масштабу, враховуючи великі адміністративні потреби
накопичувальних пенсійних систем. Брак такої спроможності породжує ризик розмивання
інвестиційного доходу пенсіонерів надмірними адміністративними видатками. У
найгіршому випадку брак адміністративної спроможності здатен поставити під загрозу
довгострокову життєздатність і загалом доцільність пенсійних заощаджень. Насамкінець,
навіть якщо спроможність приватного сектору є адекватною, його залучення до
управління обов'язковою накопичувальною пенсійною системою може не стати найбільш
сприятливим варіантом для добробуту майбутніх пенсіонерів.

Як зазначалось раніше, у проекті Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного
пенсійного страхування» (№6677) пропонується встановити дуже високий граничний розмір
плати за послуги фінансових посередників на рівні 3,5% чистої вартості пенсійних активів. За
підрахунками, оплата послуг на такому рівні протягом 30 років призвела б до кумулятивних
втрат у розмірі 43%-51% вартості активів учасників системи, навіть за умови отримання
інвестиційного доходу на рівні 3%-10% річних.
В Таблиці 1 показано вплив витрат на оплату послуг, що відшкодовуються за рахунок
пенсійних активів, на кінцеву суму пенсійних заощаджень. Моделювання виконувалось з
використанням калькулятора управління коштами з веб-сайту Австралійської комісії з цінних
паперів та інвестицій (ASIC)31 на основі таких основних припущень: (1) щомісячні внески в
розмірі 500 грн. сплачувались протягом 30 років (всього 180 000 грн.); (2) середньо-річна
номінальна дохідність інвестицій 3%, 5% і 10%; і (3) плата за послуги з управління інвестиціями
в розмірі 0%; 0,5%; 1% і 3,5% від загальної вартості пенсійних активів.
Таблиця 1. Зниження пенсійного доходу через операційні витрати (оплату послуг, що
відшкодовуються за рахунок пенсійних активів)
СередньоВтрата пенсійних заощаджень залежно від розміру оплати за послуги з
Період
річна
управління пенсійними активами (у відсотках від вартості активів)
сплати
внесків

дохідність
інвестицій, %

3%

30 років

5%

10%

0% активів

0,5% активів

289 356 грн
вплив
грн.
операційних
%
витрат
407 688 грн
вплив
грн.
операційних
%
витрат
1 031 422 грн
вплив
грн.
операційних
%
витрат

265 873
-23 483
-8,1%
372 127
-35 561
-8,7%
928 631
-102 791
-10,0%

1,0% активів

3,5% активів

244 732
-44 624
-15,4%
340 237
-67 451
-16,5%
837 157
-194 265
-18,8%

166 199
-123 157
-42,6%
223 144
-184 544
-45,3%
508 935
-522 487
-50,7%

В Таблиці 2 наведені гіпотетичні коефіцієнти заміщення для гіпотетичного пенсійного плану
з визначеними внесками (ВВн). Таблиця ілюструє вплив різних чинників на розмір майбутніх
пенсійних виплат. Основні гіпотетичні припущення такі:
1) тривалість сплати внесків – 30 років (сплата внесків без перерви у трудовій діяльності);
2) середньорічні темпи зростання реальної заробітної плати складають: 5% протягом перших
10 років, 4% – протягом наступних 10 років і 3% – протягом останніх 10 років;
3) ставки внесків до пенсійної системи 2-го рівня – 7% і 10% (рівномірне нарахування);
4) середня реальна дохідність інвестицій – 2%, 3%, 5% і 8% (8% – середня реальна дохідність
інвестицій в Чилі у 1981-2017 роках);
5) операційні витрати системи 2-го рівня (оплата послуг за адміністрування, управління та
зберігання заощаджень, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів) – 0,5%; 1,0% і
3,5% від вартості пенсійних активів в управлінні;
6) рівень інфляції - 0% (в розрахунках всі гіпотетичні величини заробітних плат, внесків та
накопиченого пенсійного капіталу наведені в постійних/реальних цінах);
7) пенсійний вік – 60 і 65 років;
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http://www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/calculators-and-apps/managed-funds-fee-calculator.
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8) використані універсальні коефіцієнти ануїтету (однакові коефіцієнти ануїтету для
розрахунку довічної пенсії для чоловіків і жінок);
9) індексація гіпотетичних довічних пенсійних виплат з урахуванням інфляції (100% ІСЦ).
Таблиця 2. Гіпотетичні коефіцієнти заміщення для гіпотетичного пенсійного плану з
визначеними внесками
Пенсійний
вік
1

60 років

65 років

Операційні
витрати
(плата за
послуги)

Гіпотетичні ставки внесків на накопичувальні індивідуальні пенсійні рахунки з
визначеними внесками, %

Ставка внесків 7%

Ставка внесків 10%

Реальна дохідність інвестицій
2%
3%
5%
8%

Реальна дохідність інвестицій
2%
3%
5%
8%

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,5%

10%

12%

15%

25%

14%

16%

22%

35%

1,0%

9%

11%

14%

23%

13%

15%

20%

32%

3,5%

7%

8%

10%

15%

10%

11%

14%

21%

0,5%

12%

14%

18%

30%

17%

20%

26%

42%

1,0%

11%

13%

17%

27%

16%

18%

24%

39%

3,5%

8%

9%

12%

18%

12%

13%

17%

25%

В принципі, обов’язкова накопичувальна пенсійна система 2-го рівня може виявитись
життєздатною за умови, що її побудова і параметри будуть оптимальними по відношенню до
пенсійної системи в цілому. Йдеться про наступне32:
1. Забезпечення внутрішньої логіки побудови обов’язкових пенсійних заощаджень на
переході від періоду накопичення до періоду виплат, в тому числі наявність ефективної
нормативно-правової бази управління інвестиціями, яка враховує основні ризики та
невизначеність для учасників, притаманну пенсійним заощадженням.
2. Заохочення якомога ширшої участі та сплати адекватних внесків (щонайменше 10%)
протягом тривалого часу.
3. Сприяння поширенню недорогих фінансових інструментів для пенсійних заощаджень.
4. Встановлення відповідних інвестиційних стратегій за замовчуванням (для пасивних
інвесторів), але при цьому надання громадянам можливості вибору фондів (портфелів)
з різними профілями ризику та горизонтами інвестування.
5. Застосування інвестиційних стратегій, побудованих з урахуванням етапу життєвого
циклу особи як варіант «за замовчуванням», щоб захистити учасників від негативних
наслідків (коливання ринків) напередодні виходу на пенсію.
6. Заохочення ануїтизації (придбання довічної пенсії) для захисту від ризику довголіття.
7. Розробка відповідної інформації та інструментів для хеджування ризику довголіття.
8. Забезпечення ефективної комунікації для вирішення проблеми фінансової неграмотності
і недостатньої обізнаності громадян.
Дослідження з поведінкової економіки свідчать, що більшість людей не здатні приймати
обґрунтовані рішення щодо вибору НПФ, інвестиційної стратегії або порядку отримання
пенсійних виплат (довічного ануїтету чи виплат протягом визначеного періоду). З огляду на
труднощі або небажання більшості людей робити самостійний вибір, розробники пенсійної
політики повинні запропонувати ретельно опрацьовані варіанти пасивного вибору «за
замовчуванням», як під час накопичення коштів, так і на етапі виплат після виходу на пенсію.
Українським політикам варто краще ознайомитися з різним, а іноді й суперечливим,
міжнародним досвідом впровадження накопичувальних пенсійних систем. Міжнародний
досвід свідчить, що найбільш ефективним та дешевим способом організації обов'язкової
накопичувальної пенсійної системи є впровадження системи централізованого
адміністрування індивідуальних пенсійних рахунків з обмеженим вибором варіантів
інвестування.

32

Design and Delivery of Defined Contribution (DC) Pension Schemes: Policy Challenges and Recommendations, OECD,
2013, p. 4.
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Створення обов'язкової накопичувальної пенсійної системи є складним і тривалим процесом,
і можна обговорювати безліч варіантів. Проте, перш ніж поринути у подробиці, слід пам'ятати,
що система створюється з метою забезпечення достатнього додаткового доходу для
майбутніх пенсіонерів. Крім того, слід розуміти, що не менш важливим, ніж рішення про
створення обов'язкової накопичувальної
пенсійної системи, є своєчасний моніторинг
Результати, або хто отримує найкращі
реалізації плану. Нещодавні рішення кількох
пенсійні виплати з системи 2-го рівня?
країн ліквідувати обов’язкові накопичувальні
 Чоловіки: заробітна плата чоловіків в
пенсійні системи 2-го рівня (Угорщина та
середньому на 25%-30% перевищує
Аргентина) або тимчасово відмінити чи
заробітну плату жінок
частково зменшити внески до них (Естонія,
 Керівники і висококваліфіковані
професіонали (переважно чоловіки)
Латвія,
Литва,
Польща,
Румунія
та
 Працівники з безперервним офіційним
Словаччина)
слід
розглядати
як
працевлаштуванням на протязі усієї
«застережливу історію» (див. Додатки 4 і
трудової діяльності, які регулярно
5).
сплачували внески (переважно чоловіки)
у той же час…
….жінки складають до 2/3 від загальної
кількості пенсіонерів …
після 40-50 років
їм важче знайти роботу…..

Як підкреслили фахівці Світового банку в
недавній публікації «Україна: Тематична
записка про фіскальні ризики та
варіанти
проведення
реформ»33,
запропонований
термін
запровадження
обов’язкової
накопичувальної
пенсійної
системи (2-го рівня) з січня 2019 року є
нереалістичним, і «будь-яке запровадження накопичувальної пенсійної системи має
здійснюватися таким чином, щоб не зменшувати надходження і не підривати стимули
участі у солідарній системі».
Ситуація, що склалась, свідчить про те, що для успішного запровадження накопичувальної
пенсійної системи в Україні потрібно, як мінімум, ще від трьох до п'яти років серйозних реформ
у сфері регулювання та розвитку ринків капіталу. Передчасне запровадження 2-го рівня
поставило б під загрозу додаткові пенсійні заощадження працівників та пенсіонерів, і підірвало
б довіру суспільства.
Важко зрозуміти, яким чином інвестиційний портфель обов’язкової накопичувальної пенсійної
системи, який буде складатись переважно з державних облігацій і банківських депозитів та
нестиме значні операційні витрати, дозволить досягти необхідної дохідності інвестицій, щоб
зробити систему ефективною для пенсіонерів в умовах нестабільної економіки і високої
інфляції.

Ukraine, Special Focus Note: Fiscal pressures and reform options, 10 квітня 2018 року
http://pubdocs.worldbank.org/en/722711523347842655/Ukraine-Special-Focus-Note-April-2018-ENG.pdf.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ДОБРОВІЛЬНОЇ
НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (3-Й РІВЕНЬ)
Недержавні пенсійні фонди (НПФ) в Україні почали створювати у 2005
році відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне
забезпечення» №1057-ІV від 9 липня 2003 року. Закон передбачає
створення НПФів відкритого, корпоративного і професійного типу.

Відкритий пенсійний фонд може створити юридична особа, а його учасниками можуть бути
будь-які фізичні особи незалежно від місця та характеру їх роботи. Корпоративний пенсійний
фонд може створити роботодавець або декілька роботодавців, а професійний пенсійний фонд
– організації роботодавців, їх об'єднання, об'єднання громадян, професійні спілки, їх
об'єднання або фізичні особи, пов'язані за родом їх професійної діяльності (занять).
Недержавні пенсійні фонди організовані як окремі юридичні особи, мають статус
неприбуткових організацій і повинні бути внесені у Державний реєстр фінансових установ який
веде Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг (Нацкомфінпослуг).
Адміністраторами НПФ можуть бути ліцензовані спеціалізовані установи або компанії з
управління активами (КУА). Управління активами фонду може здійснювати ліцензована
компанія з управління активами або банк. Активи пенсійного фонду повинні зберігатись в
уповноважених банках-зберігачах, з якими НПФ укладає угоду. НПФ діють виключно на основі
планів з визначеними внесками і не надають будь-яких обіцянок чи гарантій щодо розмірів
майбутніх пенсій.
Українська система недержавного пенсійного
забезпечення
(3-й
рівень)
функціонує
Лише 24% респондентів повідомили про те,
протягом 13 років, але все ще не отримала
що у них є заощадження. Найпопулярніший
належного розвитку. Найбільше на ринку
спосіб зберігання заощаджень – готівкою
відкритих НПФ, однак за обсягом активів і
у гривні (80% респондентів), тоді як на
учасників переважають НПФ корпоративного
другому місці – зберігання заощаджень
готівкою в іноземній валюті (71%).
типу. Станом на 31 березня 2018 року до
«Громадська думка, пенсійна реформа та
Державного реєстру фінансових установ
ставлення до пенсії в Україні», Проект USAID
занесені 62 НПФ і 22 адміністратори НПФ (з
«Трансформація фінансового сектору»,
них 44 НПФ або 71% зареєстровані в Києві).
березень 2018 р.
НПФ налічували 843 200 учасників (58%
чоловіків і 42% жінок) або приблизно 5,4% від
загальної кількості працівників, зайнятих як у
формальному, так і у неформальному секторах економіки (15,5 млн. осіб працездатного віку
16-60 років). Причинами низького охоплення можуть бути як недостатній рівень фінансової
обізнаності населення, так і загальна недовіра до фінансових установ, брак надійних
фінансових інструментів для НПФ, недостатні реальні доходи або просто брак інформації.
Загальний обсяг активів, накопичених в НПФ на кінець 1-го кварталу 2018 року, сягав 2 485
млрд. грн. (94 млн. дол. США) або скромні 2 947 грн. в розрахунку на учасника (близько
110 дол. США). За час, що минув після впровадження системи 3-го рівня (з 2005 року), пенсійні
виплати в загальному розмірі 723,2 млн. грн. (27 млн. дол. США) отримали 79 400
бенефіціарів.
Взагалі кажучи, наявність добровільної накопичувальної пенсійної системи 3-го рівня майже
не позначилась на розвитку ринку капіталів в Україні. У 1-му кварталі 2018 року в портфелях
НПФ, як і раніше, переважали державні цінні папери (47%) і банківські депозити (36%).
Українські корпоративні облігації складали лише 10%, а нерухомість – 2% інвестиційного
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портфеля НПФ. Значний відсоток державних облігацій і банківських депозитів у портфелях
НПФ суперечить меті диверсифікації ризику пенсійного доходу і піднімає дедалі більше питань
щодо обґрунтованості стягування надто високої плати за адміністрування НПФ, управління
інвестиціями та зберігання пенсійних коштів. Крім того, відсутність диверсифікації
інвестиційного портфеля після 13 років функціонування системи НПФ ставить питання і щодо
легітимності накопичувальної системи. Дійсно, система 3-го рівня в Україні – це система
НПФів, які мають майже однакову структуру інвестиційного портфелю.
Існуюча нормативно-правова база функціонування НПФ в рамках 3-го рівня пенсійної системи
потребує суттєвого вдосконалення. Як зазначали експерти Світового банку34, 3-й рівень
української пенсійної системи має дуже невизначену концепцію фідуціарних зобов'язань35 і
незадовільне регулювання конфліктів інтересів. НПФ можна вільно створювати без
встановлення суттєвої фінансової чи іншої відповідальності. Відповідальність Компанії з
управління активами обмежена вартістю її власних активів. Рішення членів ради НПФ не
завжди обов'язкові для виконання і, отже, члени ради юридично не зв'язані своїми рішеннями.
Будь-яка особа (що відповідає кваліфікаційним вимогам) може бути членом ради декількох
НПФ. Насамкінець, недержавні пенсійні фонди 3-го рівня не відповідають міжнародним
стандартам, зокрема, положенням Директиви ЄС 2016/234136 щодо захисту прав учасників
(Директива IOPR II).
Витрати, пов’язані з наданням послуг з адміністрування, управління та зберігання пенсійних
активів НПФ, регулюються законодавством. Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг встановила річний граничний розмір витрат,
що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів на рівні 7,0% від чистої вартості активів
пенсійного фонду37. Це є надзвичайно високою граничною ставкою, яку потрібно зменшити.
Не дивно, що результатом такого високого законодавчого обмеження на витрати, що
відшкодовуються за рахунок пенсійних коштів, адміністратори НПФ та інші фінансові
посередники стягують дуже високу плату з учасників 3-го рівня (в середньому 4,93%чистої
вартості активів, або 49,3 грн за кожні 1000 грн активів в управлінні38), які значно знижують
пенсійний капітал протягом довгострокового періоду. Через таку велику плату фінансовим
посередникам, наприклад, за 30 років накопичені втрати пенсійного капіталу учасників можуть
становити від 60% до 70%, а за 40 років – понад 70%.
Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних коштів учасників НПФ зазвичай
покривають вартість різних послуг з:
 адміністрування індивідуальних пенсійних рахунків;
 управління пенсійними активами НПФ (інвестування коштів);
 зберігання коштів (банком-зберігачем);
 проведення планових аудиторських перевірок НПФ;
 торгівлі цінними паперами;
 оцінки об’єктів інвестицій, нерухомості та інші послуги.
Як влучно зазначив у своїй «Маленькій книзі розумного інвестування» Джон Богл, легендарний
американський інвестор і філантроп, «чудова магія складного відсотку руйнується свавіллям
сукупних витрат на інвестування»39.

Група технічних спеціалістів з пенсійних питань Світового банку відвідала Київ 21-22 лютого 2018 року.
Фідуціарні зобов'язання – зобов'язання, прийняті на себе будь-якою фізичною або юридичною особою, що
здійснює свою професійну діяльність на користь іншої фізичної або юридичної особи.
36 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2341&from=EN.
37 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0226-13/print1533325378242519.
38 Див.: Обов’язкові накопичувальні пенсійні системи (2-й рівень). Міжнародний досвід: Уроки для України, Проект
USAID «Трансформація фінансового сектору», лютий 2018 року., с. 31.
39 John C. Bogle, The Little Book of Common Sense Investing, 2007, p. XVI.
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Рисунок 2. Ефект складного відсотку і руйнівної сили сукупних витрат за 40 років, при інвестуванні
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Найкраще це пояснить простий приклад (рисунок 2). Уявімо, що ви вирішили інвестувати 10
000 грн на 40 років. Якщо середньорічна ставка дохідності становитиме 10%, тоді 10 000 грн
збільшаться до 67 275 грн через 20 років, і до 452 593 грн через 40 років. Тепер припустимо
два варіанти витрат на послуги фінансових посередників: 0,5% і 3,5% вартості пенсійних
активів на рік. Результат: чистий інвестиційний дохід становитиме відповідно 9,5% і лише
6,5%. Крім того, необхідно ще буде врахувати інфляцію.
За перші 10 років, крива, що показує дохідність при ставці 6,5% не набагато відрізняється від
двох інших. Але під кінець тривалого періоду (40 років) накопичені суми становитимуть
відповідно 377 194 грн при витратах 0,5% вартості активів на рік, і лише 124 161 грн при
витратах на послуги 3,5% на рік. А куди ж поділася з ощадного гаманця вражаюча різниця (253
033 грн) між двома накопиченими сумами (377 194 і 124 161 грн)? Відповідь очевидна –
найбільші втрати пенсійного капіталу (-67%) накопичуються з часом через невиправдано
великі витрати (3,5%) на послуги фінансових посередників (порівняно з витратами 0,5%).
Міжнародний досвід свідчить, що комісійні винагороди пенсійних фондів та інших надавачів
послуг часто є непрозорими, прихованими та незрозумілими для звичайних інвесторів.
Важливо зазначити, що вони можуть суттєво зменшити пенсійні заощадження та майбутні
виплати/ануїтет (див. також Таблицю 1 в Розділі 9). Багато інвесторів не розуміють, яка
частина їхніх пенсій розчиняється у комісійних/зборах. Наприклад, дослідження, проведене у
Великій Британії в 2016 році Цільовою робочою групою з питань прозорості40, показало, що
пенсійні фонди можуть регулярно стягувати з коштів учасників понад 100 різних видів зборів
та плати за послуги, і більшість таких нарахувань приховані від споживачів.

40

The Transparency Times, Launch Edition, The Transparency Task Force, May 2016
(https://www.transparencytaskforce.org).
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Рисунок 3. Зростання гіпотетичної суми 1 000 грн., інвестованої 01.01.2014 року в долари США, у
50% державних цінних паперів + 50% банківських депозитів, та у НПФ 3-го рівня (за період 48
місяців).
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Високі адміністративні видатки і двозначна інфляція суттєво зменшують вартість
пенсійних активів учасників НПФ, особливо ті, що були інвестовані в консервативний портфель,
до якого входили переважно державні цінні папери та банківські депозити. На Рисунку 3
показано, що могло б трапитись з 1 000 грн., інвестованих на початку 2014 року в (1) долари
США (на 1 січня 2014 року інвестована сума була еквівалентна 125 дол. США), (2)
індивідуальний інвестиційний портфель у складі 50% державних цінних паперів та 50%
банківських депозитів (0% витрат на послуги НПФ), і (3) у НПФ 3-го рівня, через 48 місяців - на
31.12 2017 року41. Накопичені реальні чисті збитки учасника НПФ 3-го рівня за 48 місяців склали
б -36,3% (або -10,6% в середньому за рік). Накопичені реальні чисті збитки гіпотетичного
індивідуального інвестора в державні цінні папери (50%) і банківські депозити (решта 50%)
склали б -26,3% (або -7,3% в середньому за рік), а інвестування в долари США могло б
забезпечити реальну сукупну дохідність 50,5% або 10,8% реального річного прибутку за той же
період.
Учасники деяких НПФ 3-го рівня зазнали також збитків від дій шахраїв, які стали можливими
через слабкість регулювання та нагляду. У 2015 році діяльність колишніх «інвестиційних
менеджерів» корпоративного пенсійного фонду Національного банку України (НБУ), чиї активи
складають понад 50% загального ринку НПФ, призвела до втрати понад 900 млн. грн.
пенсійних активів, які належали більше 12 тисяч працівників НБУ. Активи НПФ НБУ були
інвестовані в банківські депозити неплатоспроможних банків та корпоративні облігації
компаній, що згодом збанкрутіли. Керівники НПФ НБУ не сподіваються повернути навіть
половину цих коштів.42
Розвитку системи добровільного недержавного пенсійного забезпечення в Україні
перешкоджають такі основні виклики:
 періодичні економічні кризи в Україні протягом останніх 25 років;
 низькі наявні (реальні) доходи працівників;
 високі і необґрунтовані адміністративні видатки на оплату послуг з адміністрування
пенсійних рахунків та інвестиційного управління активами (в середньому майже 5% від
вартості пенсійних активів у 2017 році);
 добровільні пенсійні заощадження не завжди доступні молодим людям з нижчими
доходами і більшими потребами;
Останні дані, розміщені на веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг (Регулятора фінансових послуг) на час підготовки Білої книги у березні 2018 року.
42 «Старі схеми. Куди пропали гроші пенсійного фонду НБУ?» (російською мовою), Liga.Finance, 25 жовтня 2016 р.
(http://finance.liga.net/banks/2016/10/25/interview/50234.htm).
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відсутність довіри до фінансових установ і пенсійної системи серед населення;
загальна слабкість банківського і небанківського фінансових секторів, недостатній рівень
розвитку фондового ринку (включаючи брак надійних інвестиційних інструментів);
слабкість нагляду і регулювання у небанківському фінансовому секторі (реформа давно
запізніла і все ще очікується):
- в секторі НПФ немає єдиного регулятора (функції регулятора поділені між трьома
установами);
- недоліки ліцензування постачальників послуг (багато формальностей, але немає
процесу оцінювання по суті);
- слабкі вимоги до аудиту НПФ та інших постачальників послуг;
- загалом брак ефективних інструментів,43 проактивного моніторингу дотримання
вимог і забезпечення виконання зобов’язань численними регуляторами.
Насамкінець, пенсійні заощадження не є ідеальною заміною інших форм заощаджень.

Для подальшого розвитку добровільної накопичувальної пенсійної системи (3-й рівень) Уряд
має сприяти створенню ефективних стимулів для пенсійних заощаджень за умови усунення
зазначених недоліків і створення основних передумов (таких же, які описані раніше як
передумови запровадження 2-го рівня пенсійної системи).

Наприклад, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) не має достатніх наглядових
повноважень (незалежність, доступ до інформації НПФ, можливість обмінюватись інформацією з іноземними
регуляторами, достатні фінансові ресурси, тощо) відповідно до стандартів Міжнародної організації комісій з цінних
паперів (IOSCO) та Міжнародної організації пенсійних наглядових органів (IOPS).
43
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ГРОМАДСЬКА ДУМКА ПРО ПЕНСІЙНУ
СИСТЕМУ ТА ПЕНСІЙНУ РЕФОРМУ В
УКРАЇНІ44

У червні 2017 року в рамках Проекту USAID «Трансформація фінансового
сектору» було проведене національне опитування громадської думки щодо ставлення до
української пенсійної системи, пенсійних питань, заощаджень та виходу на пенсію, а також
варіантів пенсійної реформи, в якому було опитано 2 000 респондентів віком 18 років і старше.
Головна мета опитування полягала в тому, щоб зібрати відповідну інформацію про те, що
думає з цих питань населення, і довести до відома громадськості та учасників політичних
дебатів інформацію про основні виклики пенсійної реформи, які постають перед Україною.
Опитування громадської думки проводила компанія з дослідження ринку GFK Україна (яка
входить до складу GFK Group45) в усіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих
територій Донецької та Луганської областей, відповідно до репрезентативної вибірки
дорослого населення України.
Опитування громадської думки мало на меті:
 оцінити ставлення громадян до ключових питань пенсійного забезпечення та пенсійної
реформи;
 оцінити загальну обізнаність українців з питань пенсійного забезпечення та пенсійної
реформи;
 оцінити ставлення населення до особистих заощаджень;
 визначити основні джерела інформації та канали комунікації для більш ефективного
інформування українських домогосподарств про пенсійні питання.
Загальна картина, яка складається на основі опитування про знання, ставлення та поведінку
пересічного громадянина України, викликає стурбованість. Результати свідчать, що
більшість українців:
 вважають, що держава несе основну відповідальність за забезпечення гідного рівня
життя після виходу на пенсію;
 не вірять, що будуть мати достатній дохід після виходу на пенсію;
 категорично проти підвищення пенсійного віку;
 мало знають про специфіку пенсійної системи, у тому числі про середній розмір
пенсійних виплат, внесків, добровільні або обов’язкові накопичувальні пенсійні програми
(2-й та 3-й рівень);
 не можуть робити (через малу реальну заробітну плату/дохід) або не роблять
заощаджень на пенсію;
 не надто довіряють органам пенсійного забезпечення або фінансовим установам.
Обізнаність щодо пенсійної системи та доходу після виходу на пенсію
Більшість респондентів знають про умови виходу на пенсію та в цілому орієнтуються в
розмірах пенсійних виплат. Загалом 74% респондентів вірно назвали передбачений законом
пенсійний вік 60 років для чоловіків. Приблизно 54% респондентів - чоловіків і 51%
респондентів - жінок зазначили про встановлення пенсійного віку 60 років для жінок (з
2021 року).
Сімдесят (70) відсотків респондентів не змогли назвати тривалість страхового стажу,
необхідну для призначення пенсії за віком. Біля 32% респондентів заявили, що для

Докладна інформація про опитування громадської думки наведена в звіті Проекту USAID «Трансформація
фінансового сектору» «Громадська думка, пенсійна реформа і ставлення до пенсії в Україні» в березні 2018 р.
45 Товариство з вивчення проблем споживання (GfK SE), яке було засноване в 1934 році під назвою Gesellschaft für
Konsumforschung – це найбільший інститут дослідження ринків в Німеччині, і четверта найбільша організація з
дослідження ринків у світі, після компаній Nielsen Company, Kantar Group та Ipsos.
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призначення пенсії за віком потрібно мати 25 років страхового стажу; 20% зазначили про
необхідність 30 років страхового стажу, а 19% не змогли відповісти на запитання.
Приблизно половина респондентів ніколи не чули про обов’язкову накопичувальну
пенсійну систему (2-й рівень). Лише 6,3% респондентів заявили, що вони добре обізнані з
цим питанням, а 37% - про те, що вони обізнані частково. Лише 6% респондентів вважають
себе добре обізнаними з 3-ім рівнем пенсійної системи (добровільною системою
недержавного пенсійного забезпечення), тоді як 34% респондентів щось чули про неї.
Більшість респондентів (53%) майже нічого не знають про 3-й рівень пенсійної системи.
Ставлення респондентів до пенсійної системи
Респонденти негативно сприймають питання підвищення пенсійного віку. Загалом 71%
респондентів нізащо не погодились би з підвищенням пенсійного віку. Невеликий відсоток
(11%) респондентів підтримали б підвищення пенсійного віку за умови збільшення пенсійних
виплат. Більшість респондентів (68%) не підтримували обмеження пенсійних виплат
працюючим пенсіонерам. Цю думку поділяли більшість респондентів усіх вікових категорій.
Пенсійну систему, у якій розмір пенсійних виплат залежить від суми сплачених внесків,
вважають справедливою 45% респондентів; 41% респондентів вважають, що пенсії слід
платити всім, незалежно від сплачених внесків.
Уявлення та очікування респондентів щодо пенсійної системи
Більшість українців не мають високих очікувань щодо свого доходу після виходу на пенсію:
68% респондентів вважає, що не матимуть достатнього доходу, щоб забезпечити гідний рівень
життя на пенсії, і лише 19% респондентів вважають, що вони матимуть достатній дохід після
виходу на пенсію.
Переважна більшість респондентів (67%) вважає, що гідний рівень життя на пенсії
повинна забезпечити держава. Загалом біля 77% респондентів вважають державну пенсію
основним джерелом пенсійного доходу. Серед інших джерел доходу на пенсії респонденти
назвали: заробітну плату (25%); заощадження (24%); підсобне господарство (23%); і допомогу
дітей (22%). На державу, як на основне джерело доходів на пенсії, сподіваються всі вікові групи
респондентів.
Щодо розв’язання проблеми дефіциту Пенсійного фонду України для виплати пенсій думки
респондентів розійшлися. 21% всіх респондентів підтримали підвищення ставки єдиного
соціального внеску, сплачуваного роботодавцями; 17% респондентів виступають за
скорочення державних видатків в інших сферах (на освіту, охорону здоров’я, тощо), у той час
як 14% підтримують ідею сплати єдиного соціального внеску самими працівниками. Лише 4%
респондентів зазначили підвищення пенсійного віку, як засобу подолання дефіциту Пенсійного
фонду України.
Поведінкові аспекти
Половина респондентів (47%), які ще не вийшли на пенсію у 2017 році, задумувались про свій
дохід на пенсії. Проте лише 22% молодих респондентів (віком 18–29 років) розглядали
можливість заощаджень на майбутню пенсію. Зрозуміло, що чим менше часу залишалось до
виходу на пенсію, тим більше респондентів турбували майбутні пенсії.
П’ятдесят дев’ять (59) відсотків респондентів–пенсіонерів зазначали, що вони задумувались
про пенсію під час трудової діяльності. Основними причинами того, що люди не задумуються
про пенсію, було сприйняття виходу на пенсію як віддаленої події (49% респондентів) і
переконання у неможливості вплинути на результат (39% респондентів).
Загалом, респонденти скептично ставляться до недержавних пенсійних фондів як
засобу для пенсійних заощаджень. Більше половини (54% всіх респондентів) не бажають
стати учасниками НПФ. Лише 8% респондентів (в тому числі 11% респондентів віком 30–39
років) погодились би сплачувати внески до НПФ за умови отримання податкової пільги на
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сплачені внески. У той же час 18% респондентів погодились би на членство в НПФ за умови,
що і роботодавці будуть сплачувати внески на їхню користь.
Зайнятість і оплата праці
Опитування підтвердило, що значна частина українського ринку праці залишається
неформальною. Лише 67% респондентів повідомили, що вся заробітна плата виплачується
їм відповідно до чинного законодавства, включно зі сплатою єдиного соціального внеску.
П’ятнадцять (15) відсотків респондентів отримували частину заробітку офіційно, а іншу
частину – «в конверті», і ще 15 відсотків отримували всю заробітну плату готівкою
(неофіційно).
Шістдесят дев’ять (69) відсотків з числа працюючих респондентів вважали, що роботодавці
сплачують за них внески на пенсійне страхування, тоді як 20% не знали, чи здійснюються такі
платежі. Більшість (64%) найманих працівників вважали, що внески на обов’язкове державне
пенсійне страхування повинні сплачувати лише роботодавці; 36% респондентів вважали
можливою і доцільною сплату таких внесків і найманими працівниками.
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ВИСНОВКИ
Завдання пенсійної політики в Україні полягає у створенні фінансово
стійкої пенсійної системи, яка дозволить досягти основної мети, що
стоїть перед будь-якою пенсійною системою: забезпечити адекватні
пенсійні доходи, гідний рівень життя та економічну незалежність
людей похилого віку.

Стійкість і адекватність пенсійної системи залежить від того, наскільки вона підкріплена
внесками, податками та заощадженнями працівників і роботодавців. Механізми
фінансування, умови набуття права на пенсію та умови на ринку праці необхідно продумати
таким чином, щоб досягти збалансованого співвідношення між внесками і правами на
отримання пенсійних виплат, а також між чисельністю працюючих платників податків і
пенсіонерів.
Через
надмірну
політизацію
пенсійна
Майбутні українські пенсіонери не
система в Україні все ще залишається
матимуть іншого виходу, ніж працювати
«недореформованою», фінансово нестійкою,
довше, витрачати менше і більше
і не захищає людей похилого віку від бідності.
заощаджувати.
Більше того, вона вразлива до негативних
демографічних
тенденцій.
Коефіцієнт
залежності пенсійної системи в Україні становить майже 1 : 1, що є одним з найгірших
співвідношень у світі. ЄСВ за багатьох працівників і самозайнятих осіб не сплачуються взагалі,
або сплачуються лише з мінімальної заробітної плати, навіть якщо фактичні заробітки є значно
вищими.
Характерною рисою пенсійної системи в Україні є низький пенсійний вік, а також можливість
раннього виходу на пенсію у багатьох працівників. Українці виходять на пенсію в середньому
набагато раніше, ніж працівники в інших країнах у регіоні: середній вік виходу на пенсію для
чоловіків - приблизно 58,5 років, а для жінок - трохи менше 56 років (порівняно з середнім віком
виходу на пенсію в країнах ЄС: 63,6 років - для чоловіків і 62,6 років - для жінок)46. В результаті
в Україні майже 12 млн. пенсіонерів, що становить близько 30% населення, тоді як частка
населення старше 60 років складає 22%, а частка населення старше 65 років – 16%.
У грудні 2015 року були прийняті зміни до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування"47, в результаті яких був різко
зменшений розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ) з 40% до лише 22% (в тому числі розмір
внеску на пенсійне страхування – з 35,2% до 18,84% у 2018 році). Ідея полягала в тому, що
зменшення вартості пенсійного страхування для роботодавців стимулюватиме вихід
підприємств з тіньової економіки, покращить дотримання ними податкового законодавства та
збільшить внески до Пенсійного фонду України. Проте, покращення не відбулось. Натомість
різко скоротились власні надходження до ПФУ (-98 млрд грн порівняно з 2015 роком) і, як
наслідок, трансферти з державного бюджету зросли з 55 млрд грн (2,8% ВВП) у 2015 році до
приголомшливих 143 млрд. грн. у 2016 році (6,1% ВВП) та 133 млрд. грн. у 2017 році (4,5%
ВВП). На 2018 рік з державного бюджету ПФУ планується виділити 139 млрд грн, або 4,3%
ВВП.
Немає жодних сумнівів у тому, що, у відповідь на довгострокові тенденції, будь-яке поліпшення
фінансування солідарної пенсійної системи (1-й рівень) теоретично може передбачати
один або декілька наступних заходів:
 Збільшення розміру пенсійних внесків.
 Пізніший вихід на пенсію з тими ж виплатами (або коригування пенсійного віку з метою
зменшення чисельності нових пенсіонерів, шляхом встановлення зв'язку між віком

46

Ron van Rooden, Ukraine urgently needs to reform its pension system. IMF, 18 April 2017.
(https://www.epravda.com.ua/publications/2017/04/18/623950/).
47 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/909-19/paran802#n802.
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виходу на пенсію та збільшенням очікуваної тривалості життя), а також обмеження
доступу до схем дострокового виходу на пенсію.
Коригування рівня пенсійних виплат шляхом:
- зменшення виплат (малоймовірно з політичних міркувань).
- зміни вартості одного року страхового стажу (найбільш прямий спосіб впливу на
розмір виплат),
- осучаснення (валоризації)48 минулих заробітків,
- індексації виплачуваних пенсій.

Для забезпечення адекватних та стабільних виплат пенсійна реформа в Україні повинна
також:
 підтримувати тривалу трудову діяльність громадян, забезпечуючи кращий доступ до
навчання протягом усього життя, адаптуючи робочі місця до більш різноманітного
вікового складу робочої сили, розвиваючи можливості для працевлаштування
працівників старших вікових груп та підтримуючи активне і здорове старіння;
 зрівняти пенсійний вік для чоловіків і жінок (буде завершено в Україні до 2021 року); і
 підтримувати розвиток додаткових накопичувальних пенсійних систем (індивідуальних
пенсійних заощаджень) з метою збільшення пенсійних доходів з різних джерел (рівнів).
Успіх реформ, спрямованих на підвищення віку набуття права на призначення пенсії
(включаючи поетапну ліквідацію схем раннього виходу на пенсію та запровадження
«коридору» пенсійного віку), залежить від можливостей залишитись на ринку праці для жінок
і чоловіків старшого віку. Це передбачає адаптацію робочих місць та організації праці,
сприяння навчанню впродовж всього життя, економічно доцільні політичні заходи, спрямовані
на узгодження трудового, особистого та сімейного життя, заходи з підтримки здорового
старіння і боротьба з гендерною нерівністю та дискримінацією за віком.
Політичне визнання таких реформ залежатиме від того, чи будуть вони сприйматись як
справедливі. Це вимагає врахування того факту, що працездатність і можливості
працевлаштування можуть бути дуже різними, і що очікувана тривалість життя та стан
здоров'я у віці 60 або 65 років, як правило, нижчі у працівників, які займаються фізичною
працею з раннього віку. Крім того, старіння населення означає, що системи соціального
захисту та охорони здоров'я набувають все більшої економічної ваги для людей
похилого віку.
Пенсійне забезпечення є однією з найбільших проблем державної політики 21-го століття.
Перехід від солідарних пенсійних систем з визначеними виплатами (ВВ) до накопичувальних
систем з визначеними внесками (ВВн) зменшує зобов'язання уряду та роботодавців. Такі
пенсійні системи можуть давати хороші результати для окремих осіб, але несуть з собою
інвестиційний ризик.
Впровадження надійної обов’язкової накопичувальної пенсійної системи в Україні стало б
кроком у вірному напрямку за умови вирішення таких основних питань:
 Уряд і Верховна Рада повинні створити стабільне політичне, економічне та регуляторне
середовище;
 Уряд має забезпечити макроекономічну стабільність (економічне зростання,
контрольовану інфляцію, стабільну валюту, низький рівень безробіття) і посилити
наглядовий та регулятивний контроль за діяльністю фінансового сектору та
недержавних пенсійних фондів;
 забезпечити надійне управління інвестиціями, яке враховує основні ризики та
невизначеності, пов'язані з довгостроковими пенсійними заощадженнями;
 зосередити увагу на зменшенні впливу серйозних ринкових шоків на пенсійний дохід;
 заохочувати якомога ширшу участь у системі та регулярну сплату внесків;

Валоризація (осучаснення) заробітків: метод переоцінки минулих заробітків з урахуванням таких чинників, як
зростання середньої заробітної плати, цінова інфляція, або економічне зростання, з тим, щоб враховувати зміни
вартості життя, які відбулись з того часу, коли особа набула право на пенсію до часу отримання виплат (детальніше
див, словник).
48
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повністю розкривати інформацію про оплату послуг фінансових посередників, які можуть
суттєво впливати на розмір майбутніх пенсійних виплат;
сприяти поширенню ефективних і недорогих інструментів для інвестування пенсійних
заощаджень (з централізованим адмініструванням індивідуальних пенсійних рахунків і,
за замовчуванням, віднесенням до установ з невисокими витратами);
розробити відповідні інвестиційні стратегії пасивного інвестування за замовчуванням,
але при цьому надати громадянам можливості вибору інвестиційних стратегій або
фондів (наприклад, індексні інвестиційні фонди та фонди «життєвого циклу»);
забезпечити ефективну комунікацію з учасниками, підвищувати їхню обізнаність,
поширювати фінансову грамотність та сприяти формуванню реалістичних очікувань.

Ситуація, що склалась, свідчить про те,
що для успішного запровадження 2-го
рівня пенсійної системи в Україні
потрібно, як мінімум, від трьох до п'яти
років серйозних реформ у сфері
регулювання
та
розвитку
ринків
капіталу.

На відміну від солідарної пенсійної системи 1-го
рівня, обов’язкова накопичувальна пенсійна
система 2-го рівня і добровільне недержавне
пенсійне забезпечення 3-го рівня можуть
наражати учасників на фінансові та агентські
ризики, ризик високих адміністративних та
операційних видатків, а також ризик
довголіття, якщо не вимагати обов’язкової
ануїтизації.

На сьогодні фінансові ринки не в змозі
запропонувати фінансові інструменти,
які
дозволили
б
забезпечити
диверсифікацію портфелю активів 2-го
рівня системи. Ринок капіталу в Україні – це, по суті, ринок державних облігацій (98%) з
незначними обсягами торгівлі іншими цінними паперами. Важко зрозуміти, як система з
інвестиційним портфелем, що складається переважно з державних облігацій та банківських
депозитів, і з високим рівнем витрат може забезпечити дохідність інвестицій, яка зробила б її
успішною для майбутніх пенсіонерів.
І насамкінець, пенсійну реформу не слід вважати особливою або разовою подією, це, радше,
постійний, безперервний процес, що має бути економічно, соціально та політично сталим,
щоб зменшити ймовірність перегляду пенсійної політики з плином часу.
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ДОДАТКИ
ДОДАТОК 1: ОГЛЯД УКРАЇНСЬКОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ
УКРАЇНА: ДЕМОГРАФІЧНІ ТА МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ (2017 РІК)
Населення (оціночна середня чисельність)
Населення віком 0-15 років
Населення віком 16-59 років
Населення старше 60 років
Населення старше 65 років
Сумарний коефіцієнт народжуваності
Очікувана тривалість життя при народженні
Очікувана тривалість життя при досягненні 60 років
Очікувана тривалість життя при досягненні 65 років
Встановлений пенсійний вік:
чоловіки
жінки
Номінальний ВВП
Номінальний ВВП на душу населення
Середньомісячна заробітна плата, з якої сплачені
страхові внески (дані ПФУ)
Середньомісячна заробітна плата (дані Державної
служби статистики України)
Мінімальна заробітна плата
Середній розмір пенсійної виплати (в річному
обчисленні)49
Валовий/чистий коефіцієнт заміщення(1) для пенсій,
виплачуваних з солідарної системи 1-го рівня
Валовий/чистий коефіцієнт заміщення(2) для пенсій,
виплачуваних з солідарної системи 1-го рівня
Витрати на державне пенсійне забезпечення
у відсотках ВВП
у відсотках консолідованого державного бюджету
Трансферт з державного бюджету (включаючи
дефіцит ПФУ)

42,485 млн.
6,887 млн. (16,2%)
25,982 млн. (61,2%)
9,546 млн. (22,5%)
6,868 млн. (16,2%)
1,374 народжень на жінку
чоловіки – 67,0 років; жінки – 76,8 років
чоловіки – 15,5 років; жінки – 20,8 років
чоловіки – 12,7 років; жінки – 16,8 років
60 років
58,5 років (60 років з 2021 р.)
2 982,9 млрд. грн. ($112,2 млрд. дол.)
70 327 грн. ($2 640 дол.) або 5 860 грн./міс
6 273 грн. ($236 дол.)
7 104 грн. ($267 дол.)
3 200 грн. ($120 дол.)
2 021 грн. ($76 дол.)
32% / 40% (1від зарплати, з якої сплачені
страхові внески за даними ПФУ)
28% / 35% (2 від зарплати за даними Державного
комітету статистики)
291,5 млрд. грн. ($10,8 млрд. дол.)
9,7%
27,6%
133,5 млрд. грн. (4,5% ВВП)

СТРУКТУРА УКРАЇНСЬКОЇ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

СОЛІДАРНА

ПЕНСІЙНА СИСТЕМА

(1-Й РІВЕНЬ)

• Система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування осіб, які
працюють за трудовим договором або самозайнятих осіб
• Спеціальні пільгові пенсійні схеми для різних категорій працівників

ОБОВ’ЯЗКОВА НАКОПИЧУВАЛЬНА

ПЕНСІЙНА СИСТЕМА

(2-Й РІВЕНЬ)

• Обов’язкова накопичувальна пенсійна система з визначеними внесками (2-й
рівень) була встановлена законом №1058-ІV у 2003 році, але ще не
функціонує

ДОБРОВІЛЬНЕ НЕДЕРЖАВНЕ

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

(3-Й РІВЕНЬ)

• Професійні та індивідуальні пенсійні плани з визначеними внесками у
відкритих, корпоративних та професійних пенсійних фондах

49

Станом на 01.01 2018 року середній розмір пенсійних виплат становив 2 480 грн.
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Ринок праці у 2017 році
Економічно активне населення працездатного віку (чоловіки і жінки віком від 16 до 59 років) –
17 193 тисячі осіб (66,2% населення відповідної вікової групи), в тому числі:
 Працюючих – 15 496 тисяч осіб (59,6% населення відповідної вікової групи)
 Безробітних – 1 697 тисяч осіб (9,9% економічно активного населення)
Сплата внесків на державне пенсійне страхування: У 2017 році, Пенсійним фондом України
зареєстровано 12 871 тисяч застрахованих осіб (75% економічно активного населення віком
від 16 до 59 років), в тому числі 10 160 тисяч найманих працівників і 1 958 тисяч самозайнятих.
Крім того, уряд сплачує ЄСВ за 753 тисячі застрахованих осіб (наприклад, військових, жінок,
зайнятих доглядом за малолітніми дітьми, тощо).
Коефіцієнт залежності пенсійної системи – 0,91 (відношення чисельності пенсіонерів до
чисельності застрахованих осіб). Фактично сьогодні в Україні один платник ЄСВ утримує
одного пенсіонера.
Джерела коштів:
Застрахована особа:

не сплачує внесків

Роботодавець

22% від фонду заробітної плати, в тому числі внесок на пенсійне
страхування 18,84% від зарплати застрахованого працівника (або
85,6215% від ставки ЄСВ 22%).

Уряд

сплачує внески як роботодавець; у разі необхідності – дотації від
центральних або місцевих органів влади; витрати на виплату
державної соціальної допомоги людям похилого віку.

Максимальний розмір
заробітної плати /доходу, з
якого сплачуються страхові
внески

15 розмірів мінімальної заробітної плати (55 845 грн. у 2018 р.).

Таблиця 3. Пенсійні виплати (за видами виплат) на 01.01 2018 року
Пенсіонери
Види виплат
осіб
%
За віком
8 915 643
76,1
По інвалідності
1 359 577
11,6
Військові пенсії
555 048
4,7
У зв’язку з втратою годувальника
549 496
4,7
За вислугу років (окремим категоріям)
239 363
2,0
Соціальна допомога
89 064
0,8
Пенсії суддів
3 108
0,03
Всього
11 711 299
100,0

Середньомісячний
розмір виплати, грн.

Таблиця 4. Розподіл пенсійних виплат за розміром на 01.01 2018 року
Пенсіонери
Сума пенсійної виплати
осіб
%
до 1 300 грн.
77 685
0,7
1 301 – 1 500 грн.
2 608 533
22,3
1 501 – 2 000 грн.
3 945 130
33,7
2 001 – 3 000 грн.
2 630 809
22,5
3 001 – 5 000 грн.
1 675 789
14,3
5 001 – 10 000 грн.
654 972
5,5
понад 10 000 грн.
118 381
1,0
Всього
11 711 299
100,0
Пенсіонерів жінок – 7 345 500 осіб (63%), пенсіонерів чоловіків – 4 365 800 осіб (37%)
Джерело: Державна служба статистики України і Пенсійний фонд України
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2 558
1 950
2 898
2 225
2 331
1 450
24 711
2 480

ДОДАТОК 2: ДАНІ ПРО ПЕНСІЇ В КРАЇНАХ – ЧЛЕНАХ ОЕСР
Таблиця 5. Чисті коефіцієнти заміщення50 залежно від заробітку в країнах – членах ОЕСР у 2015
році (обов’язкові державна і накопичувальна пенсійні системи)
Країна

Пенсійний
вік

Індивідуальні заробітки чоловіків і жінок, кратні середньому
150%
100%
50%
чоловіки

жінки

чоловіки

жінки

чоловіки

жінки

67

95,0

91,8

42,6

38,8

45,4

41,4

Австрія

65/60

92,2

92,2

91,8

91,8

90,9

90,9

Бельгія

65

62,6

62,6

66,1

66,1

50,1

50,1

Канада

65

62,2

62,2

53,4

53,4

38,5

38,5

Чилі

65

48,3

45,6

40,1

36,3

40,6

36,7

Чеська Республіка

65

88,3

88,3

60,0

60,0

48,7

48,7

Данія

65

103,3

103,3

80,2

80,2

76,2

76,2

Естонія

65

73,7

73,7

57,4

57,4

51,1

51,1

Фінляндія

65

66,9

66,9

65,0

65,0

65,1

65,1

Франція

64

70,4

70,4

74,5

74,5

70,3

70,3

Німеччина

65,4

54,7

54,7

50,5

50,5

49,8

49,8

Греція

67/62

60,7

60,7

53,7

53,7

54,1

54,1

Угорщина

64

89,6

89,6

89,6

89,6

89,6

89,6

Ісландія

67

85,5

85,5

75,7

75,7

77,8

77,8

Ірландія

66

70,0

70,0

42,3

42,3

32,4

32,4

Ізраїль

67/64

100,4

91,9

75,1

67,4

54,9

49,3

Італія

67/66

93,0

93,0

93,2

93,2

93,8

93,8

Японія

65

52,6

52,6

40,0

40,0

35,3

35,3

Корея

65

63,8

63,8

45,1

45,1

33,7

33,7

Латвія

63

55,7

55,7

59,5

59,5

59,0

59,0

Люксембург

65

98,3

98,3

88,4

88,4

83,6

83,6

Мексика

65

35,1

35,1

29,6

27,7

29,3

27,5

Нідерланди

66

105,1

105,1

100,6

100,6

100,2

100,2

Нова Зеландія

65

80,7

80,7

43,2

43,2

30,5

30,5

Норвегія

67

64,8

64,8

48,8

48,8

41,3

41,3

Польща

Австралія

65/60

37,2

35,3

38,6

34,1

37,9

33,8

Португалія

66

92,9

92,9

94,9

94,9

93,1

93,1

Словацька Республіка

62

85,0

85,0

83,8

83,8

83,5

83,5

Словенія

65

57,3

60,3

56,7

59,2

54,1

56,6

Іспанія

65

79,3

79,3

81,8

81,8

81,7

81,7

Швеція

65

62,4

62,4

54,9

54,9

67,6

67,6

Швейцарія

65/64

57,4

56,8

44,9

44,5

31,5

31,2

Туреччина

61/59

99,1

95,0

102,1

97,9

105,8

101,4

Велика Британія

65/63

52,1

52,1

29,0

29,0

20,7

20,7

67

США

59,9

59,9

49,1

49,1

42,4

42,4

ОЕСР (35 країн)

73,2

72,7

62,9

62,2

58,9

58,2

ЄС (28 країн)

79,7

79,6

70,6

70,4

66,8

66,6

Джерело: OECD Pensions at a Glance 2017, p. 107

Чистий коефіцієнт заміщення визначається як відношення чистої індивідуальної пенсії особи до її чистого
заробітку перед виходом на пенсію, з урахуванням сплачених податків на доходи фізичних осіб та внесків на
соціальне страхування.
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Таблиця 6. Пенсійні видатки в Україні та в європейських країнах, в поточних цінах (% ВВП)
Рік
Україна

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

14,3

17,7

16,2

16,6

17,4

15,5

13,5

10,6

ЄС (28 країн)

11,6

12,6

12,6

12,9

13,0

13,0

…

Єврозона (19 країн)

12,2

13,1

13,1

13,4

13,6

13,6

…

Австрія

13,7

14,6

14,3

14,5

14,8

14,9

14,8

Бельгія

10,9

11,7

11,9

11,9

12,3

12,4

12,7

Болгарія

7,4

8,7

8,1

8,1

8,6

8,8

8,6

Хорватія

…

10,6

10,4

10,6

10,9

11,0

10,8

Кіпр

6,1

7,5

7,9

8,6

9,8

10,5

10,9

Чеська Республіка

7,7

8,8

9,2

9,3

9,3

9,0

8,7

10,7

12,6

12,7

12,7

13,4

14,0

13,5

5,8

8,7

7,8

7,6

7,6

7,6

8,2

Фінляндія

10,7

12,2

12,0

12,5

13,0

13,4

13,1

Франція

12,9

14,3

14,5

14,8

15,0

15,1

15,0

Німеччина

12,9

12,4

11,9

11,9

11,9

11,8

11,8

Греція

12,0

14,8

16,4

17,7

16,7

17,2

17,8

Угорщина

9,6

10,8

10,8

9,4

9,4

9,0

8,8

Ісландія

6,8

7,5

8,3

8,5

8,6

9,0

8,8

Ірландія

4,8

7,8

7,5

7,8

7,8

7,2

5,6

Італія

14,1

15,5

15,5

16,1

16,5

16,5

16,6

Латвія

6,0

10,1

8,6

8,2

8,2

7,9

7,7

Литва

6,5

8,4

7,6

7,6

7,2

7,0

6,9

Люксембург

9,7

9,2

9,2

9,6

9,6

9,4

9,2

Мальта

8,6

9,4

9,1

9,2

8,8

8,3

7,8

11,7

12,4

12,7

13,1

13,2

13,3

13,1

Норвегія

7,8

8,3

8,3

8,5

8,8

9,3

10,2

Польща

12,6

11,8

11,3

11,5

11,9

11,8

…

Португалія

12,0

13,7

14,4

14,5

15,7

15,6

14,9

Румунія

6,2

9,3

9,1

8,7

8,3

8,2

8,1

Словацька Республіка

7,3

8,2

8,1

8,3

8,4

8,7

8,6

10,2

11,0

11,2

11,4

11,7

11,2

11,0

Іспанія

8,8

10,5

11,1

11,8

12,6

12,8

12,7

Швеція

11,5

11,3

11,1

11,6

11,9

11,4

11,2

Швейцарія

11,7

11,4

11,5

11,6

11,7

11,8

12,0

9,8

11,4

11,4

11,7

11,5

11,5

11,5

Данія
Естонія

Нідерланди

Словенія

Велика Британія

немає
даних

Джерело даних: Європейський комітет статистики (Eurostat), http://ec.europa.eu/eurostat/.
Останнє оновлення: 29.11.2017 р.

Короткий опис: «Пенсійні видатки» – це сума періодичних грошових виплат у зв’язку з втратою
працездатності, за віком, у зв’язку з втратою годувальника, а також допомоги по безробіттю особам
передпенсійного віку. Вони визначаються як загальна сума таких соціальних виплат: пенсії по
інвалідності, допомоги у випадку дострокового виходу на пенсію через зменшення працездатності,
пенсії за віком, пенсії у зв’язку із втратою годувальника і фінансування дострокового виходу на
пенсію у зв’язку з ситуацією на ринку праці.
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ДОДАТОК 3: СЦЕНАРНИЙ АНАЛІЗ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
Порівняльний аналіз актуарних прогнозів для пенсійної системи України
Актуарні прогнози були виконані в рамках Проекту USAID «Трансформація фінансового
сектору» на основі актуарної моделі української пенсійної системи, розробленої спеціалістами
Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України за
підтримки Світового банку.
В Таблиці 7 наведені основні результати моделювання двох можливих варіантів розвитку
пенсійної системи: (1) базовий Сценарій 0 (або сценарій статус-кво), за яким приймається
припущення про відсутність параметричних змін у 2017 році; і (2) Сценарій 1, який
розглядає параметричні зміни 1-го рівня пенсійної системи, прийняті в жовтні 2017 року
(докладніше див. у Розділі 8 на стор 20-21). Слід зазначити, що жоден з розглянутих варіантів
не дозволяє досягти оптимальних результатів в сенсі адекватності пенсійних виплат та
фінансової стабільності солідарної пенсійної системи у довгостроковому періоді.
Таблиця 7. Порівняльний аналіз актуарних прогнозів для пенсійної системи України
Сценарій

2017 р.

2020 р.

2025 р.

2035 р.

2050 р.

Дефіцит/профіцит ПФУ
в % ВВП

Сценарій 0

-1,6%

-0,1%

0,1%

-0,1%

-2,1%

Сценарій 1

-2,2%

-1,9%

-1,4%

-1,4%

-3,5%

Середній валовий
коефіцієнт заміщення51

Сценарій 0

27%

22%

20%

19%

19%

Сценарій 1

28%

27%

24%

23%

23%

Коефіцієнт демографічної
залежності

Сценарій 0

93%

94%

99%

104%

123%

Сценарій 1

91%

92%

95%

97%

114%

Сценарій 0

18,9%

14,0%

12,8%

14,6%

20,4%

Сценарій 1

21,3%

20,3%

19,0%

18,8%

23,8%

Ставка пенсійних внесків,
необхідна для
збалансування бюджету ПФУ
(дефіцит 0% при
зазначеному коефіцієнті
заміщення)

Сценарій 0: НЕ передбачає жодних параметричних змін після 2017 року. Продовжується
старіння населення, яке призводить до погіршення коефіцієнта залежності пенсійної системи
(кількість громадян, які одержують пенсійні виплати, перевищує кількість тих, хто набуває
право на пенсію). За сценарієм 0 (статус-кво) приймаються наступні припущення:
 продовжується поступове підвищення пенсійного віку для жінок до 60 років у 2021 році;
 індексація пенсійних виплат пов’язується зі змінами прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність;
 прожитковий мінімум підвищується на 50% індексу споживчих цін і 50% зростання
середньої зарплати в країні, з якої сплачено внески;
 для осіб, які мають менше страхового стажу, ніж необхідно, мінімальна пенсія
визначається пропорційно до прожиткового мінімуму;
 мінімальна заробітна плата підвищується відповідно до зростання середньої
номінальної заробітної плати.
Якщо поточна ставка внеску на пенсійне страхування залишиться без змін (18,84% заробітної
плати у 2017 році), то солідарна пенсійна система могла б забезпечити надходження в розмірі
не більше ніж 6% ВВП, тоді як прогнозовані витрати сягатимуть 9-11% ВВП (залежно від
різних макроекономічних сценаріїв). Без проведення параметричної реформи-2017, пенсійна
система України залишалась би фінансового нестійкою (до 2050 року дефіцит ПФУ досяг би
-2,1% ВВП) і неадекватною (прогнозований валовий коефіцієнт заміщення складав би

Відношення середньої пенсійної виплати (в річному обчисленні) до валової середньої заробітної плати за
конкретний період часу (за рік).
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приблизно 20% середньої заробітної плати), тобто, нездатною забезпечити адекватні
виплати за прийнятною ціною.
Сценарій 1: Передбачає основні параметричні зміни після 2017 року відповідно до Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»
(№ 2148-VIII від 3 жовтня 2017 р.):
 з жовтня 2017 р. проведено осучаснення пенсій на новій зарплатній базі 3764,4 грн з
оцінкою одного року страхового стажу 1,0%;
 з 2021 р. передбачається індексація основного розміру призначених пенсій, з
урахуванням 50% зростання споживчих цін за попередній рік та 50% зростання
заробітної плати, з якої було сплачено внески у попередні три роки. У 2019-2020 рр. для
індексації буде враховано 50% зростання споживчих цін та 50% зростання заробітної
плати, з якої було сплачено внески за попередній рік;
 у 2018 р. нові пенсії нараховуються на базі середньої зарплати, з якої сплачено внески у
2016 та 2017 рр., з оцінкою одного року стажу 1,0%. З 2019 р. нові пенсії нараховуються
на зарплатній базі, з якої було сплачено внески за три попередні роки, з оцінкою одного
року стажу 1,0%;
 усі призначені й перераховані пенсії встановлюються в розмірі не нижче прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність
 з 2018 р. всі доплати до пенсії до рівня прожиткового мінімуму фінансуються за рахунок
коштів держбюджету;
 з 2018 р. для пенсіонерів зі стажем не менше 30/35 років після досягнення віку 65 років
встановлюється додаткова мінімальна гарантія в розмірі 40% мінімальної зарплати (але
не менше прожиткового мінімуму);
 з 2018 р. запроваджується коридор пенсійного віку 60/63/65 років з поступовим
підвищенням критеріїв стажу на 10 років.
Зміни у правилах розрахунку пенсій та їх індексації дозволять перерозподілити пенсійні виплати
на користь «старих» пенсіонерів за рахунок скорочення нових пенсій. Проте існує високий ризик
«дискреційного недотримання» Урядом правил індексації через брак коштів. Реформа 2017
року забезпечить стабільний коефіцієнт заміщення 23%-25% від середньої заробітної плати
(усереднений показник для всіх пенсіонерів), утримуючи пенсійні видатки на рівні не вище 11%13% ВВП.
Проте надходження частини ЄСВ до ПФУ складатимуть лише 8-8,4% ВВП і решта державних
пенсійних витрат (3-5% ВВП) буде фінансуватись з державного бюджету. Запропоновані
Урядом заходи і підвищення критеріїв набуття права на пенсію є важливими кроками до
фінансової стійкості і соціальної справедливості, але не вирішують фундаментальних
проблем пенсійної системи у середньостроковій і довгостроковій перспективі.
Отже, у відповідь на довгострокові тенденції, збалансування фінансів солідарної пенсійної
системи 1-го рівня теоретично може передбачати один або декілька наступних заходів:
 Збільшення розміру пенсійних внесків.
 Пізніший вихід на пенсію з тими ж виплатами (або коригування пенсійного віку з метою
зменшення чисельності нових пенсіонерів, шляхом встановлення зв'язку між віком
виходу на пенсію та збільшенням очікуваної тривалості життя), а також обмеження
доступу до схем дострокового виходу на пенсію.
 Коригування рівня пенсійних виплат шляхом:
- зменшення виплат (малоймовірно з політичних міркувань),
- зміни вартості одного року страхового стажу (найбільш прямий спосіб впливу на
розмір виплат),
- осучаснення (валоризації) минулих заробітків,
- індексації виплачуваних пенсій.
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ДОДАТОК 4: УКРАЇНА І ПОЛЬЩА
ПРОФІЛІ УКРАЇНИ І ПОЛЬЩІ: ДЕМОГРАФІЧНІ ТА МАКРОЕКОНОМІЧНІ
ПОКАЗНИКИ (2016 РІК)
Пенсійні системи неминуче залежать від умов, у яких вони функціонують
Україна

Польща

Населення, тис. осіб

42 585

38 433

Робоча сила, тис. осіб (віком 15+)

17 955

17 260

Працюючі, тис. осіб (середньорічний показник)

16 277

16 197

Безробітні, тис. осіб (середньорічний показник)

1 678

1 063

Рівень безробіття (середньорічний показник), %

9,3%

6,2%

11 956

8 909

Загальна чисельність пенсіонерів, тис. осіб
Встановлений пенсійний вік:
чоловіки
жінки
Населення старше 60 років, %
Населення старше 65 років, %
Сумарний коефіцієнт народжуваності, народжень
на жінку
Очікувана тривалість життя при народженні:
чоловіки
жінки
Очікувана тривалість життя при досягненні 65 років:
чоловіки
жінки
Середньомісячна заробітна плата, в доларах
(за обмінним курсом)
Середньомісячні пенсійні виплати, в доларах
ВВП, млрд. дол. (номінальний / за паритетом
купівельної спроможності52)
ВВП на душу населення, в доларах (номінальний)
ВВП на душу населення, в доларах (за паритетом
купівельної спроможності)
Середньорічний приріст реального ВВП
у 1991-2016 роках
Середньорічний приріст ВВП на душу населення у
1991-2016 роках
Сукупні державні пенсійні витрати, млрд. дол.
у відсотках ВВП, %

60 років
57,5 років
(60 років з 2021 р.)
22,1%

65 років
60 років
23,6%

15,9%

16,4%

1,466

1,357

66,7 років

73,9 років

76,5 років

81,9 років

12,4 років

15,7 років

16,6 років

20,1 років

$260

$1 025

$72

$498

$93,3 / $327,2

$469,5 / $986,8

$2 19453

$12 21554

$8 272

$27 764

-1,91%

+3,62%

-1,44%

+3,63%

$10,0

$53,3

10,7%

11,3%

Джерела: Державна служба статистики України (http://www.ukrstat.gov.ua), Центральне статистичне управління
Польщі (www.stat.gov.pl), Світовий банк (http://data.worldbank.org).

ВВП за паритетом купівельної спроможності (в міжнародних доларах) у 1991 р. в Україні складав $497,3 млрд., а
в Польщі - $364,2 млрд. (Світовий банк, http://data.worldbank.org/indicator).
53 22% від середньосвітової величини ($10 164); 135-е місце у світі за розміром ВВП (номінального) і 123-е місце у
світі за розміром ВВП (за паритетом купівельної спроможності) серед 192 країн (дані МВФ і Світового банку).
54 120% від середньосвітової величини; 60-е місце у світі за розміром ВВП (номінального) і 55-е місце у світі за
розміром ВВП (за паритетом купівельної спроможності) серед 192 країн (дані МВФ і Світового банку).
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Рисунок 5. Річні темпи зростання реального ВВП на душу населення в Україні і Польщі
в 1991-2017 роках, (%)
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ПЕНСІЙНА СИСТЕМА ПОЛЬЩІ: ОСНОВНІ ЦИФРИ І ФАКТИ
Таблиця 8. Польська накопичувальна пенсійна система (2-й рівень): Основні факти (станом на
31.12.2017 р.)
Чисельність учасників (індивідуальних пенсійних рахунків)

16 102 578

Чисельність активних платників внесків

3 325 710

у % від працюючих
Кількість пенсійних фондів відкритого типу на 2-му рівні(Otwarty Fundusz
Emerytalny, OFE)
Частка чистого прибутку компаній з управління Пенсійними фондами
відкритого типу (OFE) у відсотках від загальних доходів від діяльності з
управління OFE
Загальний обсяг накопичених пенсійних активів,
у злотих
в євро

20,1%
11
48,0%
178,3 млрд. Zł
€42,8 млрд.

в дол. США
Середній розмір накопиченого пенсійного капіталу в розрахунку на одного
учасника OFE,
у злотих
в євро

$51,4 млрд.

в дол. США

$3 193

11 074 Zł
€2 658
4 276 Zł

Середньомісячна заробітна плата у 2017 р., у злотих
Середньорічна реальна дохідність інвестицій OFE у 2006-2016 роках
(номінальна дохідність за мінусом інфляції та без відрахування операційних
витрат, дані ОЕСР)
Середньорічні темпи росту реального ВВП у 2000-2016 роках, %

3,72%

Середньорічні темпи росту реальної заробітної плати у 2000-2016 роках, %

2,52%

Кількість польських компаній, зареєстрованих на Варшавській фондовій біржі
Ринкова капіталізація польських компаній на Варшавській фондовій біржі
(WSE), червень 2017 р.
Джерело: https://www.knf.gov.pl/; http://stat.gov.pl/; https://www.nbp.pl/
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0,7%

432
€152,6 млрд

Нова багаторівнева пенсійна система була запроваджена в Польщі у 1999 році і охоплювала
всіх осіб 1949 року народження і молодших. Народжені до 1949 року залишались у старій
системі. Особи, яким не виповнилось 30 років на момент реформи (1969 року народження і
молодші) були зобов’язані стати учасниками двох нових пенсійних систем (рівнів): солідарної
умовно-накопичувальної системи (УНС) 1-го рівня, адміністрування якої здійснює державне
Управління соціального страхування (Zaklad Ubiezpieczen Spolecznych, ZUS), і накопичувальної системи визначених внесків (ВВн) з індивідуальними пенсійними рахунками (2-й рівень) у
відкритих пенсійних фондах (OFE). Пенсійними коштами фондів 2-го рівня управляють
незалежні акціонерні «Загальні пенсійні товариства» (Powszechne Towarzystwo Emerytalne,
PTE), які є приватними інвестиційними компаніями, що діють під наглядом держави.
Особи, яким на час реформи виповнилось від 30 до 50 років (1949 – 1968 років народження)
мали можливість вибору між сплатою усієї суми внеску в систему УНС 1-го рівня і розподілом
внеску між рахунками 1-го і 2-го рівнів. Рішення було незворотним, і 53% осіб цього віку
вирішили мати два рахунки: умовно-накопичувальний і накопичувальний. Ті, хто перейшов у
нову систему (але необов’язково стали учасниками пенсійного фонду відкритого типу (OFE)),
отримали «умовний стартовий капітал», обчислений на основі актуарної оцінки внесків на
соціальне страхування, сплачених ними до дати переходу, який був зарахований на їхні
умовно-накопичувальні рахунки в Управлінні соціального страхування (ZUS).
Особи, які приєднались до обов’язкової накопичувальної пенсійної системи 2-го рівня, але не
вибрали OFE, були випадковим чином (за замовчуванням) розподілені регулятором до одного
з уповноважених пенсійних фондів. Щоб вважатись уповноваженим пенсійним фондом, OFE
повинен був володіти принаймні 10% часткою ринку, зваженого за активами, і мати вищий за
середній рівень дохідності протягом попередніх 36 місяців.
Для фермерів і деяких державних службовців (військових, поліцейських, суддів і прокурорів)
в Польщі існують спеціальні пенсійні схеми, і вони не були зобов’язані сплачувати внески до
2-го рівня у 1999-2014 роках.
У 1998 році був створений Фонд демографічного резерву (Fundusz Rezerwy Demograficznej,
FRD) з метою накопичення ресурсів для фінансування майбутнього дефіциту пенсійної
системи, який формується за рахунок:
 частини внесків на пенсію за віком,
 доходів від приватизації активів і майна Державного казначейства,
 доходу від інвестицій,
 відсотків, отриманих за розміщення коштів на депозитних рахунках у банках, які не є
доходами Фонду соціального страхування (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – FUS) та
Управління соціального страхування (ZUS) як адміністратора Фонду,
 інших джерел.
Пенсійний вік 65 років для чоловіків і 60 років для жінок існував до 2013 року і було
заплановано його поступове підвищення, починаючи з 1 січня 2013 року, на один місяць у січні,
травні і вересні кожного року до 67 років для всіх громадян (для жінок – у 2040 році і для
чоловіків - у 2020 році). До 2016 року пенсійний вік підвищився до 66 років для чоловіків і 61
року для жінок. Проте, у листопаді 2016 року польський парламент прийняв рішення
скасувати попереднє підвищення пенсійного віку. Отже, у довгостроковій перспективі
пенсійний вік знову становитиме 65 років для чоловіків і 60 років для жінок.
Внески на соціальне страхування, сплачені перед реформою 2014 року за ставкою 19,52% від
заробітної плати, яка є базою нарахування страхових внесків, у новій системі розщеплювались
таким чином: дві третини (12,22%) передавались в умовно-накопичувальну систему УНС 1-го
рівня, на рахунок Фонду соціального страхування (FUS), а одна третина (7,3%) – в
накопичувальну систему індивідуальних пенсійних рахунків (2-го рівня), управління якими
здійснюють відкриті пенсійні фонди (OFE). Страхові пенсійні внески сплачуються порівну
застрахованими особами і роботодавцями – по 9,76% заробітної плати.
Розчарування дохідністю накопичувальної системи 2-го рівня до 2013 року (Таблиця 9), і
неприйнятно висока плата за послуги з управління активами OFE, а також непередбачені
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демографічні зміни (включно з трудовою міграцією) призвели до появи великої діри у
фінансуванні системи 2-го рівня і кризи суспільної довіри до пенсійної системи загалом.
Це змусило Польщу, а також інші країни Центральної та Східної Європи, які розпочали подібні
пенсійні реформи, брати позики для фінансування розриву, що сприяло занепо-коєнню
дефіцитом бюджету (у тому числі з боку Європейського Союзу) і зростанню боргу.55
У лютому 2014 року, 51,5% чистих активів (37 млрд. євро) пенсійних фондів інвестованих у
державні цінні папери, адміністрування яких здійснювали приватні компанії, були
націоналізовані та передані Управлінню соціального страхування (ZUS). Починаючи з квітня
2014 року участь в умовно-накопичувальній пенсійній системі (УНС) 1-го рівня встановлена
за замовчуванням, а участь у відкритих пенсійних фондах (OFE) стала добровільною.
Таблиця 9. Реальна річна дохідність інвестування пенсійних активів (2-й рівень), темпи росту
реального ВВП і реальної середньої заробітної плати у Польщі в 2006-2016 роках (%)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Середньорічний
показник

1,5% -17,3%

8,9%

7,2%

-9,1% 1,6%

2,7%

…

-6,1%

8,3%

0,7%

6,2%

7,0%

4,2%

2,8%

3,6%

5,0%

1,6%

1,4%

3,3%

3,8%

2,9%

3,8%

4,0%

5,5%

5,9%

2,0%

1,4%

1,4%

0,1%

2,8%

3,2%

4,5%

4,3%

3,2%

1,0%

2,5%

4,2%

3,5%

2,6%

4,3%

3,7%

0,9%

0,0%

-0,9%

-0,6%

1,9%

2006
Реальна дохідність OFE, 2-й
рівень (лише за
мінусом інфляції)
Темпи росту
реального ВВП
Темпи росту
реальної
заробітної плати
Рівень інфляції

13,4%

2007

Джерело: OECD, Pension Markets in Focus No.14, 2017, p. 31. (http://www.oecd.org/pensions/privatepensions/Pension-Markets-in-Focus-2017.pdf); Статистичне управління Польщі (www.stat.gov.pl)

ПОЛЬЩА: ЗГОРТАННЯ ДРУГОГО РІВНЯ
Відповідно до закону про пенсійну реформу 2014 року, польські відкриті пенсійні фонди (OFE) 2-го рівня були
позбавлені можливості інвестувати в державні облігації, у тому числі випущені іноземними емітентами. У лютому 2014
р. кожному OFE довелося перевести в Управління соціального страхування (ZUS) 51,5% ринкової вартості свого
портфеля станом на вересень 2013 року, і згодом ці облігації були погашені урядом. За даними Національного банку
Польщі, вартість переданих облігацій склала 130,2 млрд. злотих (31,3 млрд. євро) або 43,6% від вартості чистих
активів на січень 2014 р., а подальше погашення зменшило відношення державного боргу до ВВП на 7,6%. Повна
вартість переданих активів накопичувальної системи становила 153,2 млрд. злотих (36,8 млрд. євро).
З квітня по липень 2014 р. учасники OFE повинні були інформувати ZUS про те, чи будуть вони продовжувати робити
внески до 2-го рівня, або будуть накопичувати майбутні внески на субрахунках у ZUS. Другий варіант приймався за
замовчуванням (якщо від учасника не надходила заява про власний вибір). Протягом цього періоду керівникам
пенсійних фондів було заборонено розміщувати рекламу. Лише 18% з понад 14 мільйонів платників внесків
вирішили залишитися в системі 2-го рівня у 2014 році. Наступне вікно декларування відкривалось у 2016 році, а
потім - через кожні чотири роки. (У 2017 році в системі OFE було 16,1 млн. рахунків учасників, з яких лише 3,3 млн.
або 20% залишились активними учасниками системи 2-го рівня).
Після того, як пенсійному сектору і уряду не вдалося розробити систему виплат з системи 2-го рівня, новий закон
запровадив механізм «повзунка» (слайдера), згідно з яким активи учасників 2-го рівня, яким залишилось 10 або
менше років до виходу на пенсію, будуть поступово передаватись до умовно-накопичувальної системи 1-го рівня.
Механізм вступив в силу у листопаді 2014 року.
Закон також скасував вимогу щодо мінімальної дохідності та переглянув положення про інвестиції. Ліміт інвестування
в акції був збільшений з максимум 40% чистих активів до мінімум 75% у 2014 році, після чого таке обмеження
планується скасувати у 2018 році.
Обмеження на іноземні інвестиції було підвищене з 5% до 10% у 2014 році, до 20% – у 2015 році і зросте до 30%,
починаючи з 2016 року.
Ставка внеску була підвищена з 2,8% до 2,92%.

«Пенсії в Центральній і Східній Європі: Новий старт», IPE.com, січень 2015 р.
(Pensions In Central & Eastern Europe: A fresh start for pensions, IPE.com, January 2015)
https://www.ipe.com/pensions-in-central-and-eastern-europe-a-fresh-start-for-pensions/10006086.article
https://www.ipe.com/pensions/country-reports/cee/poland-dismantling-the-second-pillar/10016965.article
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Poland pension reform reversal highlights public disillusion, Financial Times, February 5, 2014
https://www.ft.com/content/8ddeb5bc-6293-11e3-bba5-00144feabdc0.
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Якщо застрахована особа була учасником відкритого пенсійного фонду (OFE) і подала заяву
у період з 1 квітня до 31 липня 2014 року про продовження сплати внесків до OFE, то
Управління соціального страхування (ZUS) переводить частину внесків до OFE (вибраного
застрахованою особою) в розмірі 2,92% заробітків, з яких сплачуються страхові внески. Якщо
застрахована особа не подавала такої заяви, то, починаючи 1 липня 2014 року, внески
надходять до ZUS в повному розмірі – 7,3% заробітку:
Фонд соціального
страхування (FUS)

Пенсійний фонд
відкритого типу (OFE)
2-го рівня

Субрахунок у FUS

12,22%

4,38%

12,22%

7,30%

Всього

якщо внески переведені до OFE
2,92%
якщо внески НЕ переведені до OFE
0%

19,52%
19,52%

Таким чином, починаючи з 2014 року внесок у розмірі 16,6% (12,22% + 4,38%) зараховується
на два умовні рахунки особи. Індексація внесків у розмірі 4,38% на нових субрахунках у Фонді
соціального страхування (FUS) проводиться інакше, ніж для внесків у розмірі 12,22% на
існуючих раніше (до 2014 року) основних рахунках в Управлінні соціального страхування
(ZUS). Умовна відсоткова ставка за основним рахунком в умовно-накопичувальній
системі визначається відповідно до темпів росту номінальної заробітної плати, з
якої сплачуються страхові внески, але повинна бути не нижче, ніж рівень цінової інфляції.
Ця умовна відсоткова ставка застосовується до рахунків ретроспективно, починаючи з 2000
року. Індексація внесків на нові субрахунки в умовно-накопичувальній системі проводиться
відповідно до середніх темпів росту номінального ВВП за попередні 5 років.
Таблиця 10. Середній розмір накопиченого пенсійного капіталу у відкритих пенсійних фондах (OFE)
2-го рівня в розрахунку на одного учасника, з розбивкою за віковими групами та статтю (на 31
грудня 2017 року)
Вікові групи (роки)
Чоловіки
Жінки
21 – 25
26 – 30
31 – 35
36 – 40
41 – 45
46 – 50
51+
Середня заробітна плата у
2017 р.
Довідково: курси валют до
польського злотого
на 31.12 2017 року:

536 зл. ($154)
2 364 зл. ($679)
6 100 зл. ($1 752)
11 893 зл. ($3 416)
17 676 зл. ($5 078)
19 951 зл. ($5 731)
17 097 зл. ($4 911)

434 зл. ($125)
1 949 зл. ($560)
5 087 зл. ($1 461)
10 110 зл. ($2 904)
14 927 зл. ($4 288)
17 571 зл. ($5 047)
14 577 зл. ($4 187)

4 224 зл. (1 118 дол. США за середнім обмінним курсом)
1 євро
1 дол. США ($)
гривня

4,1709 зл.
3,4813 зл.
1 зл. = 8,0117 грн.

Джерело: Комісія фінансового нагляду (KNF - Komisja Nadzoru Finansowego); OFE у 4-му кварталі 2017 року;
https://www.knf.gov.pl/publikacje_i_opracowania.

З 1 листопада 2014 року, за 10 років до досягнення особою встановленого пенсійного віку,
накопичені на рахунках OFE 2-го рівня пенсійні активи поступово, щомісячно перераховують
до Управління соціального страхування (ZUS) та зараховують на субрахунок у Фонді
соціального страхування (FUS) в рамках механізму так званого «повзунка безпеки» (security
slide). Впровадження повзунка безпеки мало на меті забезпечити захист від ризику (так
званого «чорного дня»), тобто значного падіння ринків капіталу у рік виходу особи на пенсію,
що призвело б до зменшення пенсійного капіталу і, отже, зниження пенсії за віком. Після
досягнення встановленого пенсійного віку увесь накопичений індивідуальний капітал буде
зберігатись у ZUS, який буде виплачувати довічну пенсію. Починаючи з місяця, в якому
вводиться в дію «повзунок безпеки», жодні внески не будуть надходити до OFE 2-го рівня.
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Обов'язковий 2-й рівень у Польщі підтримав розвиток фінансового ринку та створив сильних
національних інституційних інвесторів, що було позитивним побічним ефектом56. Перехід
польської системи до добровільності та запровадження механізму «повзунка» означає, що
Варшавська фондова біржа фактично вже не отримує нових масштабних притоків капіталу.
Комісійні/збори, стягувані Пенсійними фондами відкритого типу (OFE 2-го рівня)57
OFE можуть стягувати три види комісій і зборів:
 Збори за зарахування внесків, які обчислюються як наперед встановлений відсоток
від сплачених внесків. Максимальний розмір збору спочатку дорівнював 7%, а потім
знижувався до 3,5% до 2014 року і згодом до 1,75%.
 Плата за послуги з управління активами, яка покриває адміністративні витрати
фонду і включає як постійний, так і змінний компонент. Фіксована частина плати не
перевищує 0,045% місячних внесків (не більше ніж 0,54% за рік). Фіксована частина
розраховується на основі регресійного рівняння. Наприклад, місячна плата за управління
першими 8 млрд. злотих активів складає 0,045% від вартості активів, але якщо вартість
активів перевищує 65 млрд. злотих, то плата становитиме лише 0,015% за місяць.
Змінний компонент залежить від інвестиційного доходу, генерованого фондом, але не
може перевищувати 0,005% від вартості чистих активів за місяць. Плата за послуги з
управління активами стягується пропорційно дохідності інвестицій. Компанія з
управління фондом, яка забезпечує найвищий рівень дохідності, може стягувати змінну
частину плати за послуги у повному розмірі, тоді як компанія з найнижчим рівнем
дохідності може навіть не нараховувати змінний компонент плати за послуги.
 Комісійні за переказ коштів сплачуються у випадку, якщо учасник OFE переходить до
іншого фонду протягом 24 місяців. Розмір комісійних складає фіксовану суму від 80 до
160 злотих, залежно від тривалості членства особи.
ПОСТСКРИПТУМ
Пенсійні
системи
неминуче
залежать від умов, в яких вони
«Шведський підхід до використання Адміністрації з питань
преміальних
пенсій
(PPM)
для
централізованого
функціонують. Створення нової
адміністрування індивідуальних пенсійних рахунків, і
пенсійної системи в Польщі у
приватних компаній з для інвестування активів дозволив
1999 році і те, як її було змінено
створити прозору, дешевшу і ефективнішу систему» [ніж
у 2014 році, стало результатом
у Польщі].
сукупної
дії
політичних,
Агнєшка Хлонь-Доміньчак (Agnieszka Chłoń-Domińczak), доцент Інституту
економічних та соціальних
статистики і демографії Варшавської школи економіки (заступник міністра
праці і соціальної політики Польщі в 2008-2009 роках), член робочої групи з
чинників, специфічних для
пенсійної реформи 1999 року і учасник обов’язкової пенсійної схеми 2-го рівня
країни. Приєднання до ЄС у
з травня 1999 року.
2004 році і глобальна фінансово«ЦСЄ: Система в процесі змін», Інвестиції та пенсії - Європа
економічна криза 2008 року
(IPE.com), https://www.ipe.com, січень 2018 р.
викликали другу хвилю змін
(CEE: A system in flux, Investment and Pensions Europe (IPE.com),
https://www.ipe.com, January 2018)
пенсійної системи не лише у
Польщі, але й у семи інших
країнах Центральної та Східної
Європи58. Прийнявши рішення відійти від початкового сценарію приватизації пенсійного
забезпечення, низка країн скорочують або кардинально змінюють розробку своїх
накопичувальних пенсійних систем і переоцінюють державні солідарні пенсійні системи.
Деякі українські політики, фахівці фінансового сектору і експерти упереджено і помилково
описують польську приватизацію пенсійного забезпечення як «найкращий взірець» для
наслідування в Україні. Проте найчастіше вони наводять лише єдиний аргумент, а саме
позитивний вплив обов’язкової накопичувальної системи 2-го рівня на розвиток фінансового
ринку і створення відкритих пенсійних фондів (OFE), які стали важливими національними
«ЦСЄ: Система в процесі змін», Інвестиції та пенсії – Європа (IPE.com), https://www.ipe.com , січень 2018 р. (CEE:
A system in flux, Investment and Pensions Europe (IPE.com), https://www.ipe.com, January 2018).
57 http://www.oecd.org/finance/private-pensions/42575000.pdf
58 Докладніше див. публікацію: Retreat from mandatory pension funds in countries of the Eastern and Central Europe in
result of financial and fiscal crisis: Causes, effects and recommendations for fiscal rules, Warsaw, June 2015.
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інституційними інвесторами. Це справді принесло додаткову практичну користь. Проте після
2014 року «історію успіху» польської пенсійної приватизації наразі поки призупинено...
Таблиця 11. Коротке порівняння децентралізованої пенсійної системи 2-го рівня у Польщі і
централізованої преміальної пенсійної системи у Швеції 59
ПОЛЬЩА
ШВЕЦІЯ
Дешевша система: оплата фінансових послуг від
Дорожча система
початку є предметом переговорів з
інвестиційними фондами
Існує ризик, пов’язаний з механізмами захисту
Компаніям з управління активами пенсійного
даних, зокрема, у фінансових групах, які
фонду надається «сліпа» (анонімна) інформація
управляють відкритими пенсійними фондами
про пенсійні активи
Не передбачено вибір інвестиційного портфеля
Широкий вибір інвестиційних портфелів
Немає консолідованої інформації про стан
індивідуальних пенсійних рахунків

Консолідована інформація про стан рахунку

Джерело: Презентація д-ра Агнєшки Хлонь-Доміньчак (Agnieszka Chłoń-Domińczak)60 для Робочої групи з
питань запровадження накопичувальної пенсійної системи 2-го рівня, 20 листопада 2017 року у представництві
Світового банку в Україні.

Плани Польщі щодо корінного перегляду приватних пенсійних схем у 2018 році просуваються
лише частково. Програма накопичення (пенсійного) капіталу, оприлюднена у липні 2016 року
тодішнім міністром фінансів та економічного розвитку Матеушем Моравецькім (Mateusz
Morawiecki), який став прем’єр-міністром Польщі у грудні 2017 року, передбачала дві
радикальні зміни: (1) ліквідацію відкритих пенсійних фондів (OFE) 2-го рівня на початку
2018 року (цього поки не сталося), і (2) запуск нової добровільної професійної пенсійної
системи «План капіталу працівника» (Pracownicze Plany Kapitałowe, PPK)61. Заплановані
ліквідація відкритих пенсійних фондів (OFE), переведення 75% активів на нові індивідуальні
пенсійні рахунки у професійну пенсійну систему, а решти 25% – у Фонд демографічного
резерву свідчить, що «все починається з нуля». І такий перехід може зайняти один-два роки.
Запропонована система автоматичної реєстрації в PPK буде обов’язковою для
роботодавців і охопить всіх працівників віком від 19 до 55 років, а також, за бажанням,
дозволить працівникам самостійно відмовитись від участі. Працівники старшого віку
матимуть змогу добровільно брати участь у новій системі. Передбачається також тимчасове
призупинення участі у пенсійній системі РРК.
15 лютого 2018 року польський уряд поширив для консультацій законопроект, присвячений
програмі PPK. Програма PPK увібрала найкращий практичний досвід Німеччини, Великої
Британії, Канади, скандинавських країн і Нової Зеландії (але не Чилі…), і зустріла широке
схвалення польської пенсійної галузі.

У Швеції обов’язкова накопичувальна система з визначеними внесками на основі індивідуальних рахунків
(преміальна пенсійна система – PPM) є складовою 1-го рівня пенсійного забезпечення.
60 Д-р Агнєшка Хлонь-Доміньчак (Agnieszka Chłoń-Domińczak) є доцентом Варшавської школи економіки і
Інституту освітніх досліджень в Варшаві. У 2008-2009 роках вона була заступником міністра праці і соціальної
політики. Раніше очолювала Департамент економічного аналізу і прогнозування в тому ж міністерстві. До її
обов’язків, зокрема, належав нагляд за функціонуванням системи соціального страхування, сімейної політики,
продовження трудової діяльності. У 2007-2009 роках вона була віце-президентом Комітету з соціального захисту
Європейської Ради і до середини 2009 року - членом Європарламенту, Комітету праці і соціальної політики ОЕСР,
вона також очолювала Робочу групу з питань соціальної політики в цьому Комітеті. Пані Хлонь-Доміньчак має
кілька років досвіду роботи в Управлінні уповноваженого з питань реформи соціального забезпечення у складі
основної групи, яка розробила і впровадила нову польську пенсійну систему у 1999 році. У 2015 році, разом із
співавторам Камілою Бєлявською (Kamila Bielawska) і Даріушем Станко (Dariusz Stańko) опублікувала аналітичну
працю «Відмова від обов'язкових пенсійних фондів у країнах Східної та Центральної Європи внаслідок фінансової
та фіскальної кризи: причини, наслідки та рекомендації щодо фіскальних норм», Варшава, червень 2015 р. (Retreat
from mandatory pension funds in countries of the Eastern and Central Europe in result of financial and fiscal crisis: Causes,
effects and recommendations for fiscal rules, Warsaw, June 2015).
61 Poland’s €40bn transition, IPE.com, January 2018, https://www.ipe.com/pensions/country-reports/cee/polands-40bntransition/10022465.article.
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ДОДАТОК 5: ОБОВ’ЯЗКОВІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ПЕНСІЙНІ РАХУНКИ:
ВІД ЧИЛІЙСЬКОГО «ВПЛИВУ» ДО ВІДМОВИ У КРАЇНАХ ЦСЄ
Ефект приватизації пенсійної системи в Чилі
1 травня 1981 року уряд Чилі відмовився від погано продуманого набору різноманітних планів
солідарного типу з визначеними виплатами і запровадив обов’язкову накопичувальну пенсійну
систему індивідуальних пенсійних рахунків для найманих працівників, з гарантованими
мінімальними виплатами учасникам, які матимуть принаймні 20 років страхового стажу.
Оскільки реформу розробили і запровадили в часи правління військових під керівництвом
генерала Піночета, їй від початку бракувало легітимності.
З моменту впровадження 37 років тому, численні міжнародні експерти з пенсійного
забезпечення оголосили чилійську обов'язкову накопичувальну пенсійну систему «найкращою
у своєму класі». Починаючи з 90-х років минулого століття подібні структурні пенсійні реформи
провели одинадцять країн Латинської Америки: Перу (1993 р.), Аргентина (1994 р.), Колумбія
(1994 р.), Уругвай (1996 р.), Болівія (1997 р.), Мексика (1997 р.), Сальвадор (1998 р.), Еквадор
(2001 р.), Коста Ріка (2001 р.), Домініканська Республіка (2003–2005 роки) та Панама (2005–
2007 роки). В країнах Центральної та Східної Європи індивідуальні накопичувальні пенсійні
рахунки були запроваджені в Угорщині (1998 р.), Польщі (1999 р.), Латвії (2001 р.), Болгарії
(2002 р.), Естонії (2002 р.), Хорватії (2002 р.), Литві (2004 р.), Словаччині (2005 р.) і Румунії
(2008 р.). Крім того, накопичувальні пенсійні системи з індивідуальними рахунками були
запроваджені в Китаї (1998 р.), Казахстані (1998), Гонконгу (2000 р.) та Вірменії (2014-2017).
Ці реформи мали свої особливості, але спільну мету: зробити системи соціального захисту
життєздатними або, інакше кажучи, забезпечити їх стале фінансування в середньостроковій і
довгостроковій перспективі.
Рисунок 6. Чилі: Вартість пенсійних активів у доларах США та у відсотках ВВП, 1981-2017 роки
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Джерело: Центральний банк Чилі (http://www.bcentral.cl/), http://www.fiapinternacional.org/en/estadisticas/,
розрахунки автора.

В міру поступового накопичення активів у чилійській накопичувальній пенсійній системі (на 31
грудня 2017 року досягли 211 млрд. дол. США або 76% ВВП, див. Рисунок 6), вони стали новим
джерелом інвестиційного фінансування для чилійських компаній, стимулюючи зростання
економіки і ринків капіталу в країні, а також, на хвилі успіху, забезпечували високу дохідність
самих заощаджень. Знімаючи з уряду значну частину зобов’язань з фінансування державних
солідарних пенсій, система обіцяла також фінансову стійкість.
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Чилійська накопичувальна пенсійна система була далеко не єдиною причиною оздоровлення
фінансової ситуації в країні. Ключовим чинником є традиція фінансової дисципліни в
Чилі, закріплена у бюджетному регламенті, який прив'язує державні витрати до
середньострокових доходів.
На момент свого впровадження чилійська накопичувальна пенсійна система обіцяла
коефіцієнт заміщення заробітку в розмірі 70%. Дотримання такої обіцянки було пов'язане з
цілою низкою умов на кшталт періодичності здійснення внесків, але у пам'яті людей залишився
лише магічний показник «70%». Водночас у Чилі, за даними ОЕСР, коефіцієнт заміщення для
осіб, які одержують середню зарплату, наразі становить трохи менше 40%. Цей показник не
лише набагато нижчий за рівень очікувань багатьох чилійців; він значно нижчий від середнього
коефіцієнта заміщення у країнах-членах ОЕСР, де він перевищує 60%.
Основні недоліки чилійської системи 2-го
рівня через 35 років (1981-2016):
 Неадекватні пенсії
 Низьке охоплення
 Зберігаються
високі
адміністративні
видатки AFP
 Гендерна нерівність
 Негативне ставлення до системи AFP
 Низька фінансова грамотність

Проте з початку 1980-х різко зріс тиск на
пенсійні системи в усьому світі – як на
державні солідарного типу, так і на ті, що
побудовані на основі індивідуальних пенсійних
рахунків. Населення постаріло – в Чилі
чоловіки у віці 65 років можуть розраховувати
прожити ще 21 рік, порівняно з 13 роками на
момент запровадження приватної пенсійної
системи. У той же час очікувана тривалість
життя жінок при досягненні 60 років зросла з 21
до 30 років.

Через 25 років фрагментація, мале охоплення працюючого населення та високі
адміністративні видатки накопичувальної пенсійної системи призвели до запровадження
комплексної реформи, покликаної розв'язати ці проблеми. Президент Бачелет протягом свого
першого президентського терміну (2006 - 2010 роки) призначила Дорадчу комісію з пенсійних
питань (так звану «Комісію Марселя»), і 90 відсотків рекомендацій, наданих цією комісією, було
враховано в законі, який було прийнято у 2008 році.
Пенсійна реформа 2008 року стала значним кроком уперед: вона перетворила монопольну
накопичувальну пенсійну систему Чилі на змішану систему і до наявної накопичувальної
пенсійної системи 2-го рівня додала солідарну пенсійну систему (1-й рівень). Крім того,
наслідком реформи стало подолання тенденції до більшої концентрації ринку адміністраторів
пенсійних фондів (Administradora de Fondos de Pensiones, AFP), заохочення більш
конкурентної та ефективної роботи, а також поширення системи на самозайнятих осіб. Отже,
Чилі стала першою країною, яка у 2008 році «перереформувала» накопичувальну систему
пенсійного забезпечення, що значно поліпшило ситуацію, але не усунуло основних недоліків
системи62:
 Неадекватні пенсії. На момент проведення реформи у 1981 році люди очікували на
коефіцієнт заміщення 70%. Проте, на відміну від країн-членів ОЕСР, де середні чисті
коефіцієнти заміщення становлять 63% для чоловіків та 62% для жінок (за умови
регулярної сплати внесків), коефіцієнти заміщення у Чилі нижчі за середні на 18
відсоткових пунктів для чоловіків та на 28 відсоткових пунктів для жінок. Поширене
невдоволення низькими пенсіями підняло питання про те, як надалі підвищувати
коефіцієнти заміщення (після запровадження солідарної пенсійної системи у 2008 році),
з тим, щоб сукупна пенсійна виплата перевищувала межу бідності.
 Низьке охоплення. Багато людей вчасно не сплачують внесків, або не сплачують повної
належної суми внеску на свій рахунок; багато самозайнятих працівників не беруть участі
у системі, оскільки вона для них добровільна.
 Зберігаються високі комісійні/збори. Адміністративні видатки продовжують викликати
стурбованість, незважаючи на деяке їх зменшення завдяки механізму тендерів.
 Гендерна нерівність. Жінки у Чилі стикаються з чотирма негативними чинниками:
(а) середня заробітна плата (дохід) жінок менший, ніж у чоловіків; (б) в середньому вони
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сплачують внески протягом коротшого періоду; (в) пенсійний вік для жінок нижчий (60
років), ніж для чоловіків (65 років), і у них більша очікувана тривалість життя у пенсійному
віці; (г) для розрахунку довічних пенсій (ануїтетів) застосовуються таблиці смертності,
диференційовані за статтю. В результаті коефіцієнти заміщення у жінок систематично
нижчі, ніж у чоловіків.
Негативне ставлення до системи адміністраторів пенсійних фондів (AFP). Значна
частина населення (72%) вважає, що лише повні зміни в системі AFP дозволять
підвищити пенсії, а також покладає на AFP більшу частину відповідальності за низькі
пенсії (66%).
Низька фінансова грамотність. Браком фінансової грамотності можна хоча б частково
пояснити, чому в низьких пенсіях звинувачують систему AFP, тоді як у багатьох людей
основною причиною є відсутність тривалого стажу сплати внесків. Цим також
можна пояснити, чому люди не переходять до AFP з нижчими зборами і комісійними.

Накопичувальна пенсійна система з індивідуальними рахунками виплачує дуже малі пенсії
багатьом чилійцям, переважно через прогалини в охопленні і нерегулярність сплати внесків
(через безробіття, неформальну зайнятість, тощо). Пенсійні виплати жінок, як правило, є
невеликими і набагато меншими порівняно з ануїтетами чоловіків, попри значну реальну
дохідність інвестицій протягом 1981 – 2017 років, яка складала в середньому 8% на рік, тоді
як реальний ВВП зростав щороку в середньому на 4.1%, а реальний розмір погодинної оплати
праці – лише на 2.1% на рік протягом 36 років.
У 2016 році середній розмір пенсії, виплаченої з накопичувальної пенсійної системи, становив
у Чилі 315 доларів США, що на 18% нижче мінімальної зарплати (384 долари США), а пенсійні
виплати (ануїтети) у 40% пенсіонерів взагалі були нижчими за прожитковий мінімум.
Таблиця 12. Чилі: Медіанні коефіцієнти заміщення середніх заробітних плат у 2007–2014 роках і
прогноз на 2025–2035 роки
Всього

Чоловіки

Жінки

Пенсія за рахунок пенсійних заощаджень (2-й рівень)
Пенсія за рахунок пенсійних заощаджень + додаткові
виплати з солідарної системи (Aporte Previsional Solidario,
APS)
Прогноз коефіцієнта заміщення на 2025-2035 роки

34%

48%

24%

45%

60%

31%

Пенсія за рахунок пенсійних заощаджень (2-й рівень)
Пенсія за рахунок пенсійних заощаджень + додаткові
виплати з солідарної системи (APS)

15%

24%

8%

37%

41%

34%

Фактичний коефіцієнт заміщення у 2007-2014 роках

Джерело: Carmelo Mesa-Lago and Fabio Bertranou, Pension reforms in Chile and social security principles, 1981–
2015, International Social Security Review, Vol. 69, 1/2016, с. 33
http://www.mesa-lago.com/uploads/2/7/3/1/27312653/mesa-lago_chile_pension_reform_issr.pdf.

На сьогодні половина чилійських пенсіонерів за рахунок пенсійних заощаджень одержують
виплати, розмір яких не перевищує 34% їх середньої зарплати (див. таблицю 12). У 2007–2014
роках коефіцієнт заміщення для жінок і чоловіків значно відрізнявся: «середній чоловік»
одержував 48% заробітку, отримуваного ним за десять років перед виходом на пенсію (60% із
урахуванням додаткових солідарних пенсій), тоді як у жінок цей показник був удвічі меншим і
становив лише 24% заробітку (31% із урахуванням додаткових пенсійних виплат). Прогнози
розміру пенсій за рахунок пенсійних заощаджень на 2025–2035 роки ще більш песимістичні.
У 2014 році після свого обрання на другий термін (2014–2018 рр.) Президент Бачелет
призначила другу Дорадчу комісію при Президенті (так звану «Комісію Браво»), якій було
доручено оцінити перебіг реформи та розв'язати невирішені проблеми в пенсійній системі.
Президент Бачелет заявила, що її уряд «намагатиметься досягти національного порозуміння»
з питань пенсійної реформи та провела ряд зустрічей із законодавцями, лідерами політичних
партій, представниками ділових кіл, пенсійних фондів та учасниками руху протесту, відомого
під назвою No+A.F.P. (Ні АПФ!). Проте, не було мови про повернення до старої солідарної
розподільчої системи.
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Спираючись на рекомендації, наведені у звіті другої Дорадчої комісії, колишній чилійський
уряд оголосив у серпні 2016 року такі плани:
1) поступово підвищити ставку внеску на 5% протягом 10-річного періоду;
2) розподіляти додаткові доходи (у ще не визначених частках) між індивідуальними
рахунками і пенсіями із солідарної пенсійної системи (які поліпшують виплати теперішнім
пенсіонерам), і
3) знизити адміністративні видатки пенсійних фондів (хоча все ще точно не визначено, яких
заходів буде вжито).
Чилійський уряд не планував змінювати пенсійний вік у 2015-2017 роках. За оцінками,
збільшення внесків на 5 відсоткових пунктів призведе до збільшення коефіцієнтів заміщення
на 20 відсоткових пунктів у довгостроковій перспективі, наближаючи їх до стандартів ОЕСР
(60-70%). Після кількох місяців масових демонстрацій у 2016-2017 роках, учасники яких
виступали за вдосконалення пенсійної системи та закликали вжити політичних і фіскальних
заходів для розв'язання проблеми неадекватних пенсій, адміністрація Президента Бачелет у
серпні 2017 року подала на розгляд Конгресу пакет законодавчих актів, намагаючись
розв'язати цю важливу проблему протягом кількох останніх місяців перебування на посаді (до
10 березня 2018 року).
Новообраний Президент Себастьян Піньєра (який приступив до виконання обов’язків 11
березня 2018 р.) теж представив власні пропозиції удосконалення пенсійної системи, які
значно відрізняються від пропозицій попереднього уряду. Він закликав до збільшення на 3%4% (за рахунок роботодавців) ставки пенсійного внеску на індивідуальні пенсійні рахунки 2-го
рівня. Себастьян Піньєра пропонує, зокрема, підвищити пенсійний вік з урахуванням динаміки
очікуваної тривалості життя, заохочувати пізніший вихід на пенсію, поступово вирівняти
пенсійний вік для чоловіків і жінок, а також збільшити розмір видатків із державного бюджету
на вдосконалення солідарної складової пенсійної системи з поточних 0,7% ВВП до понад 1%.
Приватизація пенсійної системи в країнах Центральної та Східної Європи та
відмова від неї
Майже через два десятиліття
після того, як дев’ять країн
Яким буде майбутнє пенсійних систем у країнах ЦСЄ ,
Центральної і Східної Європи
коли бюджетний і демографічний тиск стане
відчутним?
(ЦСЄ) (Болгарія, Естонія, Латвія,
Литва,
Угорщина,
Польща,
 Країни ЦСЄ продовжують згортати системи 2-го рівня
 Уряди звинувачують фінансову кризу, бюджетний
Румунія, Словаччина і Хорватія)
дефіцит і борг
реформували
свої
пенсійні
 Критики звертають увагу на недоліки дизайну
системи, приєднання до ЄС
накопичувальних пенсійних систем і політичну
підняло нову хвилю соціальнокороткозорість
економічних змін у цих країнах, яка
 Основними проблемами в країнах ЦСЄ є тіньова
вирізняється зростаючою роллю
економіка і трудова міграція
 Викликає стурбованість брак фінансової освіти та
європейських інституцій. Досвід
обізнаності
впровадження реформ, зокрема,
«ЦСЄ: Система в процесі змін», Інвестиції та пенсії - Європа
функціонування
недержавних
(IPE.com), https://www.ipe.com, січень 2018 р.
пенсійних
фондів,
відродили
(CEE: A system in flux, Investment and Pensions Europe (IPE.com),
національні
дискусії
щодо
https://www.ipe.com, January 2018)
пенсійних систем та їх будови.
Світова фінансова криза 2008 року
викликала
другу
хвилю
радикальних змін пенсійних систем. Багато країн ЦСЄ вирішили відмовитись від початкового
сценарію реформи, згортаючи або повністю скасовуючи розбудову обов'язкових
накопичувальних пенсійних систем.
Перехід до обов’язкової накопичувальної пенсійної системи вимагає значних витрат: внески
працівників, які спрямовуються на індивідуальні пенсійні рахунки, не можна використати для
фінансування поточних пенсійних виплат в солідарній пенсійній системі. Отже, раніше дані
обіцянки потрібно виконувати за рахунок інших коштів державного бюджету. В таблиці 13
показано додаткове навантаження на державні бюджети у 2001-2015 роках (у відсотках ВВП)
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через часткову приватизацію пенсійного забезпечення у восьми країнах ЦСЄ, які запровадили
накопичувальні системи 2-го рівня. Починаючи з 2001 (або іншої дати запровадження
обов'язкової накопичувальної пенсійної системи) і до 2015 року загальний рівень витрат,
пов’язаних із переходом до обов’язкових накопичувальних пенсійних систем, значно
відрізнявся у різних країнах ЦСЄ і знаходився в діапазоні від 17,4% ВВП у Польщі до 4,6% ВВП
у Румунії. Витрати, пов’язані з переходом, покривались з трьох основних джерел: (1)
фінансування за рахунок загальних податків (навантаження на працююче покоління) та інших
надходжень до бюджету, в тому числі від приватизації; (2) фінансування за рахунок
заощаджень в існуючих солідарних системах, в першу чергу шляхом менш щедрої індексації
пенсійних виплат, підвищення пенсійного віку, обмеження можливостей дострокового виходу
на пенсію (навантаження на покоління пенсіонерів); і (3) збільшення державного боргу
(навантаження на майбутні покоління платників податків).
Крім того, результати пенсійної реформи
в країнах ЦСЄ не виправдали очікувань.
Як зазначали Ніколас Барр і Пітер
Даймонд,64 очікувані результати реформи
залежать від сприятливого впливу на
економічне зростання та специфічних для
країни чинників, у тому числі від
інституційного
потенціалу:
навиків
розподілу
пенсійних
коштів,
уміння
адмініструвати
індивідуальні
пенсійні
рахунки та здатності регулювати фінансові
ринки.

Таблиця 13. Загальні витрати, пов’язані з
переходом до обов’язкових накопичувальних
пенсійних систем у ЦСЄ в 2001-2015 роках.
Країна

Польща
Болгарія
Естонія
Словацька
Республіка
Угорщина
Латвія
Литва
Румунія

Період

Витрати, пов’язані
з переходом
(% ВВП)

2001-2015
2002-2015
2002-2015

17,4
13,0
11,2

2005-2015

10,7

2001-2010
2001-2015
2004-2015
2008-2015

9,9
6,7
6,4
4,6

Пам'ятаючи про громадську думку, деякі
країни, зокрема Угорщина та Польща,
звинувачували адміністраторів пенсійних Джерело: Kamila Bielawska, Agnieszka Chłoń-Domińczak,
фондів 2-го рівня в низьких темпах Dariusz Stańko. Retreat from mandatory pension funds in countries
of the Eastern and Central Europe in result of financial and fiscal
зростання65 порівняно із солідарною crisis: causes and effects63, January 6, 2018, p. 13
пенсійною системою 1-го рівня, стягненні https://www.aeaweb.org/conference/2018/preliminary/paper/RS2Z
надмірної плати за фінансові послуги, та tRF2
незабезпеченні
адекватних
пенсійних
виплат. В країнах ЦСЄ реальна дохідність інвестицій в системі 2-го рівня (за мінусом
оплати послуг пенсійних фондів) була нижчою ніж темпи росту реального ВВП і
заробітної плати.
В Угорщині лише 3% (102 тисячі з 3,1 млн)

Угорщина практично повністю ліквідувала
учасників 2-го рівня виявили бажання
обов'язкову
накопичувальну
пенсійну
залишитись в ній після 2011 року.
систему індивідуальних пенсійних рахунків і
В Польщі лише 18% учасників, з понад 14
передала в солідарну пенсійну систему
млн, погодились продовжувати сплачувати
поточні внески та майже всі накопичені
внески до 2-го рівня.
активи (з 1 листопада 2010 р. по 31 грудня
2011 р.). Учасники 2-го рівня повинні були до
IPE.com (https://www.ipe.com/pensions-in-central31 січня 2011 року прийняти рішення про те,
and-eastern-europe-a-fresh-start-forpensions/10006086.article))
залишатися в накопичувальній пенсійній
системі чи повернутись до солідарної
пенсійної системи. Перед ліквідацією (в кінці
2010 року) угорська накопичувальна система 2-го рівня налічувала 3,1 млн. учасників (понад
70% працюючих), і лише 102 тис. осіб (3,3%) виявили бажання в ній залишитись. Після 31

Ця робота була представлена на щорічній зустрічі Американської економічної асоціації (AEA) в Філадельфії
лютого 2018 р.. Це оновлена і скорочена версія попереднього звіту, підготованого тими ж авторами у 2015 році
(Retreat from Mandatory Pension Funds in Countries of the Eastern and Central Europe in Result of Financial and Fiscal
Crisis: Causes, Effects and Recommendations for Fiscal Rules).
64 Barr, N., P. Diamond (2010). Pension Reform: A Short Guide, Oxford University Press, p. 72.
65 «ЦСЄ: Система в процесі змін», IPE.com Magazine, січень 2018 р.; https://www.ipe.com/ (CEE: A system in flux,
IPE.com Magazine, January 2018; https://www.ipe.com/).
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грудня 2011 року працівники і роботодавці сплачують пенсійні внески лише до солідарної
пенсійної системи 1-го рівня.
З тих же фінансових та бюджетних причин у 2008 році Аргентина повністю націоналізувала
систему обов'язкових індивідуальних пенсійних рахунків (2-го рівня), щоб «захистити
пенсіонерів від падіння цін на акції та облігації, оскільки триває світова фінансова криза».66
Вартість націоналізованих пенсійних активів становила майже 30 млрд. доларів США.
Незважаючи на бюджетні обмеження та світову фінансову кризу 2008-2009 років, Естонія,
Латвія, Литва, Польща та Румунія зберегли свої накопичувальні пенсійні системи 2-го рівня,
але зменшили або заморозили ставки внесків на індивідуальні пенсійні рахунки, щоб
збільшити фінансування пенсій, виплачуваних з солідарної пенсійної системи. Наприклад, у
Польщі уряд знизив внески до 2-го рівня з 7,3% до 2,92% і, відповідно, підвищив внески до
солідарної пенсійної системи. У Словаччині внески до 2-го рівня були знижені з 9 до 4%, в
Латвії - з 8 до 2% (але пізніше підвищені до 4%), тоді як у Румунії ставка внеску 2% залишалась
без змін у 2008 – 2011 роках (замість запланованого підвищення), після чого її підвищували
щороку на 0,5% до досягнення 5,1% у 2017 році.
На початку 2017 року, майже через 10 років після запровадження обов’язкової
накопичувальної пенсійної системи в Румунії, уряд почав обговорення можливостей її повної
ліквідації, або перетворення на добровільну. Нарешті в листопаді 2017 року67 було вирішено,
що кращим варіантом буде значне зниження внесків.
Незважаючи на протести, з початку 2018 року внески до обов'язкової накопичувальної
пенсійної системи були знижені з 5,1% до 3,75%. Асоціація пенсійних фондів Румунії (APAPR)
заявила, що таке рішення призведе до зменшення щонайменше на 20% майбутніх пенсійних
виплат для учасників 2-го рівня, а також знизить можливості фінансування румунських
підприємств на фондовому ринку.
На думку Агнєшки Хлонь-Доміньчак (Agnieszka Chłoń-Domińczak), доцента Інституту
статистики і демографії Варшавської школи економіки, колишнього заступника міністра праці
і соціальної політики Польщі (а також учасниці обов’язкової накопичувальної пенсійної
системи 2-го рівня), поєднання фінансово недостатнього рівня внесків для фінансування
солідарних пенсійних систем з високими бюджетними витратами, пов’язаними з переходом
до накопичувальних пенсійних систем, а також з надмірною платою за управління пенсійними
активами, врешті-решт призвело до краху 2-го рівня пенсійної системи в Угорщині та
радикального згортання системи 2-го рівня в Польщі. Вона підкреслила також проблему
довіри до компаній з управління польськими Відкритими пенсійними фондами (OFE), які
надають доступ до даних обліку персоніфікованих рахунків іншим компаніям своєї фінансової
групи68. Через майже 20 років з часу приватизації пенсійного забезпечення у Польщі, пані
Хлонь-Доміньчак впевнена, що шведський підхід, який передбачає централізоване
адміністрування індивідуальних пенсійних рахунків (PPM)69 і приватне управління пенсійними
активами, дозволив би створити ефективнішу і дешевшу систему.

66

http://www.nytimes.com/2008/10/22/business/worldbusiness/22argentina.html.
https://www.ipe.com/pensions/country-reports/cee/romania-analysis-of-a-miscalculation/10022466.article.
68 CEE: A system in flux, IPE.com Magazine, January 2018; https://www.ipe.com/.
69 Див. також Проект USAID «Трансформація фінансового сектору». Звіт «Обов’язкові накопичувальні пенсійні
системи (2-й рівень). Міжнародний досвід: уроки для України», лютий 2018 р., с. 54.
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