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Один із пріоритетів в діяльності уряду - реформа системи пенсійного забезпечення.

30 квітня у Верховній Раді було зареєстровано пакет змін до законодавства
України щодо запровадження накопичу вальної системи державного пенсійного
страхування та єдиних принципів нарахування пенсій. Основні їх напрями, це наведення
порядку в солідарній пенсійній системі, встановлення в ній справедливості; призначення
всіх видів пенсій за нормами єдиного закону та скасування системи спец пенсій;
запровадження накопичу вальної системи державного пенсійного страхування;
запровадження професійної системи для окремих категорій професій, які нині мають
пільгові статуси; розвиток недержавного пенсійного страхування.

Нині солідарна система не здатна забезпечити високий чи хоч достатній рівень
життя наших громадян. В майбутньому планується перетворення Пенсійного фонду на
класичну страхову організацію, коли люди з неї отримують лише те, що накопили під час
роботи у вигляді соціальних внесків. Лише від того, який у людини трудовий стаж та
скільки внесків за цей час вона сплатила, залежатиме розмір її пенсійних виплат.

Щоб у людей зросла довіра до пенсійної системи, уряд ініціює скасування всіх
спец пенсій (крім військових) з 1 січня 2016 року.

Запровадження накопичувальної системи планують з 1 січня 2017 року. Вона
передбачатиме два вікових рівні залучених до неї людей. Обов’язковому страхуванню
підлягатимуть особи до 35 років – щоб у них було достатньо часу для накопичення
пенсійних активів для відчуття доплати до солідарної пенсії. Також у накопичувальній
системі на добровільних засадах за власним бажанням зможуть взяти особи віком від 36
до 55 років. Передбачається, що в 2017 році ставка внеску становитиме 2% і кожного
наступного року вона збільшуватиметься на 1% до досягнення 7% 2022-го. У
подальшому цей відсоток залишатиметься незмінним.

Ці кошти, що людина відраховуватиме будуть не як додаток до нинішніх внесків,
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зокрема до єдиного соціального внеску, який сплачують працівники і підприємці.
Загальна ставка цього внеску не збільшуватиметься. Відбуватиметься перерозподіл
коштів у межах того внеску, який сплачують нині.

Так, у перший рік запровадження накопичу вальної системи, у 2017– му, до неї
планують залучити майже 6 мільйонів українців. У грошовому еквіваленті цей ресурс
становитиме 5 мільярдів гривень. Ці кошти не підуть на „проїдання” – їх інвестуватимуть
в економіку країни, створивши колосальний внутрішній ресурс. Це надасть поштовх
розвитку національного фондового ринку. Це будуть так звані довгі гроші, перше
вилучення відбудеться лише орієнтовно через 25 років. Так вітчизняна економіка
отримає додатковий шанс для розвитку та зростання.

Разом з тим, запровадження цієї системи можливе лише на підйомі економіки й
заробітних плат. І, за розрахунками фахівців, 1 січня 2017 року буде найбільш
сприятливим часом для її запровадження та старту недержавного пенсійного
страхування. А також це буде потужним сигналом для інвесторів, що наша країна
перспективна для вкладання коштів. Найбільшу пересторогу викликає питання довіри до
системи накопичування через використання в минулому сумнівних інвестицій, які
працювали на вітчизняному ринку фінансових послуг.

Держава спільно з Пенсійним фондом створюватимуть накопичувальний фонд та
забезпечуватимуть роботу Ради цього фонду, склад якої прозоро і відкрито
формуватиме Кабінет міністрів. Саме цей фонд адмініструватиме накопичувальну
пенсійну систему та за конкурсом залучатиме до нього компанії з управління активами.
Роботу компаній жорстко контролюватиме Рада цього фонду
та державні інституції. Тобто,
держава не дозволить зловживати
цими коштами, або використовувати їх у сумнівних фінансових операціях.

Перший заступник начальника управління

Галина Грамма
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