Дали двостолбниот
пензиски систем е
најдобра опција за вас

ИНФОРМАТИВЕН
ЛИСТ

Двостолбниот пензиски систем е систем каде што пензиското и инвалидското осигурување се
спроведува во исто време од страна на Фондот на ПИОМ и од страна на избраниот задолжителен
пензиски фонд. Едностолбниот пензиски систем е системот кој постоеше пред реформата и кој ќе
продолжи да постои како дел од реформираниот систем.

Двостолбниот пензиски систем најмногу одговара ако сте помлади
или имате помал број години на стаж
За да им се помогне на осигурениците при донесување на одлуката за премин во новиот систем, развиен
е актуарски модел (калкулатор) за проценка на очекуваните заменски стапки (вашата пензија изразена
како процент од просечната плата од целиот ваш работен стаж) во едностолбниот и двостолбниот
систем. Проценката на вашата заменска стапка ќе зависи од вашите податоци за пол, возраст, години на
стаж, уште колку години очекувате да работите и од очекуваните економски параметри. Можете да го
посетите калкулаторот на интернет страницата на МАПАС и сами да си пресметате.
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Сите оние што се вработиле по 1 јануари 2003 година задолжително преминуваат во двостолбниот
систем. Оние што се вработиле пред овој датум имаат можност да изберат дали да преминат во
двостолбниот систем или да останат во едностолбниот пензиски систем.

Ако сте

Значи

Вработени по прв пат пo 1 јануари 2003

Вие задолжително мора да се зачлените во еден од двата
Задолшителни приватни пензиски фондови.

Вработени пред 1 јануари 2003 година со
помалку од 5 години претходен пензиски
стаж

Доколку се зачлените во еден од приватните задолжителни пензиски
фондови, најверојатно ќе добивате поголема пензија.

Вработени пред 1 јануари 2003 година со
5 до 10 години претходен пензиски стаж

Зависно од вашата возраст, пензијата што би ја добивале од
системот со два столба веројатно ќе биде поголема од
пензијата од системот со еден столб.

Вработени пред 1 јануари 2003 година со Постои голема веројатноста дека би имале поголема пензија
доколку не се зачлените во еден од приватните задолжителни
над 10 години претходен пензиски стаж
пензиски фондови.

Според направените анализи произлегува дека ќе имате силна мотивација да преминете во новиот
систем ако имате 5 или помалку години регулиран стаж. Ако имате стаж меѓу 5 и 10 години веројатно ќе
биде поволно да преминете, но значајно ќе влијае вашата возраст, а ако имате над 10 години стаж ќе
имате мала мотивација да преминете во новиот систем.
По преминот во двостолбниот пензиски систем останувате во него до крајот на вашиот работен век.

Калкулаторот за пресметување на пензијата
Доколку сакате да ја процените пензијата која би ја добивале
од двостолбниот во споредба со едностолбниот систем,
посетете го калкулаторот на страницата на МАПАС

www.mapas.gov.mk

Висината на вашата пензија не е единствената
причина што треба да влијае на вашата одлука
дали да преминете во новиот систем

Новото задолжително
капитално финансирано
пензиско осигурување во
кратки црти

При носењето на одлуката дали да останете во системот со еден столб или
да преминете во системот со два столба, земете ја во предвид пресметката
на калкулаторот, но и предностите кои ги нуди новиот систем.

Пoголема сигурност – пензија финансирана од два
извори

Безбедно

Средствата од
задолжителни пензиските
фондови ќе се чуваат во
ќувар на имот (банка која
има добиено дозвола од
Народна Банка и која ги
исполнува условите според
Законот за задолжително
капитално финансирано
пензиско осигурување).

МАПАС - регулаторно
и супервизорско тело
кое ги штити
интересите на
членовите

Контролирано

Сигурно, ликвидно,
диверсифицирано

Друштвата се
ограничени каде можат
да ги инвестираат
средствата од
пензиските фондови само во високо
безбедни инвестиции

Финансирањето на пензиите во двостолбниот пензиски систем ќе
се врши од два извора (два столба).
Делот од пензијата кој се исплаќа од првиот столб се пресметува
според однапред одредена формула врз основа на просечната плата
остварена во текот на целиот работен век . Вториот дел од пензијата
се исплаќа од средствата акумулирани на вашата индивидуална
сметка од капитално финансираниот столб (задолжителни пензиски
фондови).
Со вакво комбинирање на исплатата на пензијата од двата столба,
се обезбедува поголема сигурност за вашата старост.

Диверсификација (поделба) на ризиците
Сo воспоставување на повеќеслоен систем ќе се избегнат ризиците на
тој начин што доколку демографскиот ризик го погоди првиот столб,
тоа нема да влијае на капитално финансираното пензиско
осигурување. Од друга страна пак, економските ризици кои директно
влијаат на капитално финансираниот систем немаат влијание на
пензиското осигурување врз основа на генерациска солидарност.

Транспарентност во работењето – Лична
(индивидуална) сметка на која се акумулираат вашите
средства и редовни информации за состојбата на
вашите средства
Ако преминете во новиот систем ќе имате сопствена индивидуална
сметка и во секое време ќе знаете колку средства има на вашата
сметка. Редовно ќе добивате извештаи од друштвата за состојбата на
сметката, уплатените придонеси, надоместоците и инвестирањето по
одделни видови инструменти, како и за остварениот принос од
инвестициите.

Вие ќе имате мoжност
да изберете друштво
кое ќе управува со
вашите средства

Лична сметка

Вие ќе имате лична
сметка на која ќе се
акумулираат вашите
средства, а кои нема
да се користат за
исплата на тековните
пензии Вие ќе имате
лична сметка на која ќе
се акумулираат вашите
средства, а кои нема
да се користат за
исплата на тековните
пензии

Вашето друштво
редовно ќе Ви испраќа
извештај со податоци
за состојбата на
вашата лична сметка

Транспарентно

Можност за избор на задолжителен пензиски фонд
Доколку преминете во новиот систем, вие ќе можете да одберете во кој
од двата задолжителни пензиски фондови ќе се зачленете. Исто така,
ако не сте задоволни од задолжителниот пензиски фонд кој сте го
избрале можете да преминете во задолжителниот пензиски фонд
управуван од друго друштво.
Очекувани ефекти за системот
Долгорочна солвентност на системот што ќе обезбеди сигурни приходи
за пензионерските денови. Докажано е, и теоретски и во практиката, дека
функционирањето на втор столб произведува дополнителни
макроекономски ефекти во државите во кои вториот столб е
имплементиран. Во Македонија исто така се очекува:

Флексибилно

Зголемување на штедењето на населението
Засилување на моќта на инвестирањето
Забрзување на растот на економијата
Зголемување на ефикасноста на македонскиот пазар на труд

Избор

Државата гарантира
80% надомест на
средствата на
задолжителните
пензиски фондови во
случај на измама и
кражба

Можност за премин
во задолжителен
пензиски фонд
управуван од друго
друштво

Гарантирано

