
СУСЬВЕТНЫ ДОСЬВЕД
ПЭНСІЙНЫХ РЭФОРМАЎ



ЗЬМЕСТ

• Чыньнікі пэнсійных рэформаў
• Характарыстыка асноўных
мадэляў пэнсійнай сыстэмы

• Пэнсійныя рэформы ў краінах зь
пераходнай эканомікай

• Магчымасьці для Беларусі



ЧЫНЬНІКІ ПЭНСІЙНЫХ РЭФОРМАЎ

• Старэньне насельніцтва
• Бюджэтны дэфіцыт
• Нізкі ўзровень унутраных інвэстыцый
• Макраэканамічныя дыспрапорцыі



МЭТЫ РЭФОРМАЎ

• Вырашэньне дэмаграфічных праблемаў
• Павышэньне занятасьці
• Рашэньне бюджэтных праблемаў
• Разьвіцьцё рынка капіталу
• Стымуляваньне ўнутраных інвэстыцый



ШЛЯХІ РЭФАРМАВАНЬНЯ

• “Надбудова” другога і трэцяга ўзроўняў
(краіны АЭСР)

• “Прыватызацыя” існуючай сыстэмы
(Чылі)

• “Гібрыдныя” сыстэмы (краіны зь
пераходнай эканомікай) 



КРАІНЫ АЭСР

• Увядзеньне другога і трэцяга ўзроўняў
• Адначасовыя рэформы на рынку
працы, рэформа сыстэмы адукацыі
(стымуляваньне занятасьці ў сталым
узросьце)

• Рэформы пачаліся ў 1980-я гг. – час
спадаў і бюджэтных дэфіцытаў



ЛАЦІНААМЭРЫКАНСКІЯ КРАІНЫ

• Радыкальны крок – “прыватызацыя”
існуючай сыстэмы

• Пільны кантроль за дзейнасьцю
пэнсійных фондаў

• Застаецца праблема ўдзелу



КРАІНЫ ЗЬ ПЕРАХОДНАЙ ЭКАНОМІКАЙ

• Рэструктурызацыя эканомікі прывяла да
росту беспрацоўя і раньняга выхаду на
пэнсію – неабходна было зьняць частку
цяжару з пэнсійнага фонду й
прастымуляваць занятасьць

• Стымул да павелічэньня ашчаджаньняў і
разьвіцьця рынкаў капіталу



ПЭНСІЙНЫЯ РЭФОРМЫ Ў ПЕРАХОДНЫХ КРАІНАХ
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ПОЛЬШЧА vs ЧЭХІЯ

• Польшча абрала “чылійскі” шлях
Чыньнікі: істотны вонкавы доўг, 
высокі ўзровень беспрацоўя

• Чэхія абрала больш кансэрватыўны
шлях – рэфармаваньне існуючай
сыстэмы



ЧЫНЬНІКІ ВЫБАРУШЛЯХУ

• “Абмежаваная рацыянальнасьць”
• Схільнасьць крочыць за перадавым
досьведам

• Уплыў міжнародных арганізацыяў
(Сусьветны банк)

• Зьмена кансэнсуса ў сярэдзіне 2000-х гг.: ад
прыватызацыі да павелічэньня колькасьці
ўзроўняў



ВЫСНОВЫ ДЛЯ БЕЛАРУСІ

• Дэмаграфічная сытуацыя
• Істотнасьць першага ўзроўню
• Пытаньне аб фінансаваньні першага
ўзроўню

• Неабходнасьць рэформаў на рынку
працы, у сфэрах адукацыі й аховы
здароўя

• Разьвіцьцё рынку капіталу


