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НаталијаД.Перишић
ФакултетполитичкихнаукаУниверзитетауБеограду

ПЕНЗИЈСКИСИСТЕМИ
ИПОЛИТИКЕ–КАРАКТЕРИСТИКЕ,

РИЗИЦИИПРАВЦИРАЗВОЈА

Сажетак
Пред мет ра да је пре глед по сто је ћих си сте ма пен зиј ског оси-

гу ра ња, ана ли за њи хо вих основ них ка рак те ри сти ка, као и про це-
на ри зи ка ко ји ма су они из ло же ни. Циљ ра да је упо ред на ана ли за 
ри зи ка и иза зо ва са ко ји ма се су о ча ва ју кре а то ри пен зиј ских по-
ли ти ка у сфе ра ма јав ног и при ват ног пен зиј ског оси гу ра ња, као и 
опцијa за пре ва зи ла же ње „кри зе пен зиј ског оси гу ра ња“. По сто је-
ћи и бу ду ћи де мо граф ски и еко ном ски трен до ви ука зу ју на не из-
бе жност да љих пен зиј ских ре фор ми, нај ма ње на два ни воа. Пр ви 
ни во је су ре фор ме уну тар јав ног си сте ма пен зиј ског оси гу ра ња, а 
дру ги ни во је сте ње го во (ре)по зи ци о ни ра ње у од но су на при ват но 
пен зиј ско оси гу ра ње. Ди ле ма о оп стан ку јав ног оси гу ра ња ће све 
ма ње пред ста вља ти ди ле му ње го вог мо но пол ског функ ци о ни са ња, 
а све ви ше ће пред ста вља ти ди ле му о ни воу до ког ће он га ран то ва-
ти си гур ност по пу ла ци ји ста рих.  
Кључнеречи: пен зиј ски си сте ми, пен зиј ске по ли ти ке, јав но пен зиј ско 

оси гу ра ње, при ват но пен зиј ско оси гу ра ње, пен зи је, ре-
фор ме. 

1.КОНЦЕПТУАЛНЕОСНОВЕИСАДРЖАЈИ
САВРЕМЕНИХСИСТЕМАПЕНЗИЈСКОГ

ОСИГУРАЊА

У са вре ме ним дру штви ма, у ко ји ма су из ра же ни про це си 
де мо граф ског ста ре ња, пен зиј ски си сте ми је су је дан од нај зна чај-
ни јих де ло ва си сте ма со ци јал не си гур но сти, с об зи ром на то да 
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пред ста вља ју ба зи чан на чин оства ри ва ња со ци јал не си гур но сти у 
ста ро сти. Пен зиј ски си сте ми мо гу би ти:

- јав ни (ка да упра вља ње си сте мом вр ши др жа ва или ор-
га ни ко је она овла сти) или при ват ни (ка да упра вља ње 
си сте мом, тј. фон до ви ма вр ше при ват не фи нан сиј ске 
ин сти ту ци је);

- оба ве зни (ка да др жа ва оба ве зу је оси гу ра ни ке на упла ту 
до при но са) или до бро вољ ни (ка да је упла та до при но са 
ствар из бо ра оси гу ра ни ка);

- са де фи ни са ним да ва њи ма (ка да су пен зи је уна пред за-
да те пен зиј ском фор му лом и др жа ва га ран ту је њи хо ву 
ис пла ту) или са де фи ни са ним до при но си ма (ка да ви си-
на пен зи је за ви си од упла ће них до при но са оси гу ра ни ка 
у пен зиј ске фон до ве);

- уни вер зал ни (ка да пра во на пен зи је оства ру ју сви гра ђа-
ни) или за сно ва ни на оси гу ра њу (ка да пра во на пен зи ју 
има ју упла ти о ци до при но са или чла но ви по ро ди це ко је 
они из др жа ва ју).1) 

Основ ни из во ри фи нан си ра ња јавног пензијскогосигурања 
нај че шће су ком бинацијa до при но са за по сле них, до при но са по-
сло да ва ца и сред ста ва др жа ве, при че му се исто риј ски, удео ових 
стра на у фи нан си ра њу ме њао.2) До при но си по сло да ва ца и за по сле-
них об ра чу на ва ју се као про цен ту ал ни из нос за ра да, а про цен ти 
из два ја ња за по је ди не вр сте пра ва уну тар пен зиј ског оси гу ра ња се 
раз ли ку ју. 

Упра вља ње сред стви ма ре а ли зо ва ним по осно ву до при но-
са, вр ше пен зиј ски фон до ви. Јав ни пен зиј ски фон до ви мо гу би ти 
из дво је ни, тј. об у хва та ти од ре ђе не по себ не сек то ре за по шља ва ња, 
али мо гу об у хва та ти и чи та ву по пу ла ци ју пен зи о не ра. Јав ни фон-
до ви по сто је у тзв. pay-as-you-go си сте ми ма, тј. си сте ми ма те ку ћег 
фи нан си ра ња. Си сте ми те ку ћег фи нан си ра ња, ко ји се на зи ва ју и 
те ку ћи кон цепт, за сни ва ју се на тран сфе ру упла та до при но са са да-
шњих за по сле них, пен зи о ни са ној по пу ла ци ји. Са да шњим пен зи-

1) Vla do Pu ljiz, „Mi ro vin ski su stav“, u zbor ni ku: SocijalnapolitikaHrvatske(pri re di li: Vla do 
Pu ljiz, Goj ko Be žo van, Teo Mat ko vić, Zo ran Šu ćur, Si ni ša Zrin ščak), Prav ni fa kul tet Sve u-
či li šta u Za gre bu, Za greb, 2008, str. 74; Та тја на Ра ко њац Ан тић, Пензијскоиздравствено
осигурање, Цен тар за из да вач ку де лат ност Еко ном ског фа кул те та у Бе о гра ду, Бе о град, 
2008, стр. 11, 15; Дрен ка Ву ко вић, Социјалнасигурност, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, 
Бе о град, 2009, стр. 18.

2) Јав ни пен зиј ски си стем ко ји се фи нан си ра по осно ву до при но са че сто се на зи ва Би змар-
ко вим мо де лом. Оба ве зно пен зиј ско оси гу ра ње за слу чај ста ро сти (и ин ва лид но сти) 
уве де но је 1889. го ди не у Не мач кој, а да нас осим у Не мач кој по сто ји у ве ћи ни кон ти нен-
тал них европ ских зе ма ља – Аустри ји, Фран цу ској, Ита ли ји, Бел ги ји, али и у Ср би ји.
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о не ри ма ис пла ћу ју се пен зиј ске на кна де из до при но са са да рад но 
ак тив них, чи ме они до би ја ју пра во да се њи хо ве пен зи је фи нан-
си ра ју из до при но са оних, ко ји бу ду ра ди ли, ка да се они пен зи о-
ни шу.3) Сред ства са ку пље на по осно ву до при но са нај че шће се не 
за др жа ва ју у пен зиј ским фон до ви ма, од но сно ис пла ћу ју се од мах 
пен зи о не ри ма.4)

Приватно пензијско осигурање фи нан си ра се из до при но-
са по сло да ва ца или по сло да ва ца и за по сле них и ег зи сти ра у две 
фор ме: до бро вољ ној и/или оба ве зној. Без об зи ра на до бро вољ ност, 
при ват но пен зиј ско оси гу ра ње за сни ва се на fullyfundedси сте му, 
тј. си сте му аку му ла ци је или си сте му ка пи тал них фон до ва. У ње му 
се аку му ли ра на сред ства (до при но си) ин ве сти ра ју, и то у хар ти-
је од вред но сти, не по крет но сти и сл. Овим сред стви ма упра вља-
ју број на, ме ђу соб но кон ку рент на оси гу ра ва ју ћа и ин ве сти ци о на 
пред у зе ћа, бан ке итд. При ват ни пен зиј ски фон до ви по сто је у две 
основ не фор ме: фонд са утвр ђе ним до при но сом (ко ји не ма оба ве зу 
да га ран ту је ви си ну пен зи је) и фонд са утвр ђе ном ис пла том (ко ји 
се оба ве зу ју на ис пла ту од ре ђе ног при хо да ко ри сни ку).5) 

Основ но пра во у си сте ми ма пен зиј ског оси гу ра ња, ка ко јав-
ним, та ко и при ват ним, је пра во на староснупензију. Оства ри ва ње 
овог пра ва у ве зи је са од ре ђе ним усло ви ма, ко је је по треб но прет-
ход но ис пу ни ти, а ко ји се нај че шће ти чу го ди на жи во та и ду жи не 
ста жа оси гу ра ња. За ко но дав ство нај ве ћег бро ја зе ма ља пред ви ђа 
ста ро сну гра ни цу за пен зи о ни са ње у ра спо ну од 60 до 65 го ди на, 
као и рад ни стаж од 30 до 40 го ди на за оства ри ва ње пра ва на пу-
ну ста ро сну пен зи ју. Под ути ца јем ви со ке сто пе не за по сле но сти 
то ком се дам де се тих и осам де се тих по че ла се сни жа ва ти ста ро сна 
гра ни ца за од ла зак у пен зи ју, ка ко би се омо гу ћи ло за по шља ва ње 
мла дих. Ме ђу тим, то ком 1990-их го ди на, за бе ле жен је обр нут про-
цес, тј. по ди за ње ста ро сне гра ни це за пен зи о ни са ње. Еви дент но је 
и све че шће из јед на ча ва ње го ди на за од ла зак у пен зи ју за му шкар-
це и за же не.

Ста ро сна пен зи ја је, по пра ви лу, ре дов но ме сеч но при ма ње, 
чи ја ви си на нај че шће за ви си од за ра да оси гу ра ни ка. У јав ним пен-
зиј ским си сте ми ма, об ра чун пен зиј ске на кна де вр ши се на осно ву 

3) Ми ро син ка Дин кић, „Ре фор ма пен зиј ско-ин ва лид ског оси гу ра ња у Ју го сла ви ји“, Соци-
јалнирадисоцијалнаполитика,Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, бр. 3/1997, стр. 
61.

4) Та тја на Ра ко њац Ан тић, 2008, Ibid., стр. 11.

5) Бран ко Ва си ље вић, „Ре фор ме пен зиј ског си сте ма и уло га фи нан сиј ског тр жи шта“, у 
збор ни ку: Социјалнаполитикаисоцијалнереформе(при ре ди ли: Дрен ка Ву ко вић и Ана 
Че ке ре вац), Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2007, стр. 56.
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про сеч них при ма ња оси гу ра ни ка (у од ре ђе ном вре мен ском пе ри-
о ду или то ком чи та вог рад ног ве ка). По је ди ни си сте ми у за ра ду 
убра ја ју бру то при хо де, док се у ве ћи ни слу ча је ва као осно ви ца 
узи ма не то за ра да.6) По пра ви лу, за кон ски се утвр ђу ју нај ви ши и 
нај ни жи из но си пен зиј ских на кна да.  

Си сте ми на ци о нал них или на род них пен зи ја, тзв. уни вер-
зал ни си сте ми,7) омо гу ћу ју свим ли ци ма ко ја су др жа вља ни не ке 
др жа ве, да оства ре пра во на ста ро сну пен зи ју, на кон од ре ђе них го-
ди на жи во та, у јед на ком из но су. Ова ко кон ци пи ран си стем не обез-
бе ђу је ви ши ни во жи вот ног стан дар да од основ не ег зи стен ци је, 
због че га се нај че шће ком би ну је са до пун ским фор ма ма пен зиј ског 
оси гу ра ња.

У зе мља ма у ко ји ма по сто ји при ват но пен зиј ско оси гу ра ње, 
ви си на пен зиј ске на кна де, из у зев упла ћи ва них до при но са, усло-
вље на је при но си ма на ин ве сти ра на сред ства, тј. сто пом ка пи та-
ли за ци је, као и што за ви си од ду жи не пе ри о да упла те сред ста ва. 
Пен зиј ске на кна де су ин ди ви ду а ли зо ва не, као и сно ше ње ри зи ка. 

Осим пу не ста ро сне пен зи је, по сто ји и мо гућ ност пре вре ме-
ног пен зи о ни са ња, као и оства ри ва ња пра ва на инвалидскуипоро-
дичнупензију, али и на одређененакнадезаиздржаванечланове
породице. Пра во на ин ва лид ску пен зи ју оства ру је се у слу ча ју гу-
бит ка рад не спо соб но сти, уко ли ко је ис пу њен услов ко ји се ти че 
ми ни мал них го ди на упла те до при но са. За сти ца ње пра ва на по ро-
дич ну пен зи ју, по треб но је ис пу ни ти усло ве ко ји се од но се на (пре-
ми ну лог) оси гу ра ни ка и на чла но ве по ро ди це.

Со ци јал на и еко ном ска си гур ност ко ри сни ка пен зиј ских на-
кна да усло вље на је и ме ха ни змом ин дек са ци је пен зи ја, тј. ускла ђи-
ва њем њи хо вог ни воа у скла ду са сто пом ин фла ци је, тро шко ви ма 
жи во та, за ра да ма, БНП-ом или ком би на ци јом не ких од ових фак-
то ра.8)

6)  Дрен ка Ву ко вић, 2009, Ibid., стр. 19.

7)  Си сте ми на ци о нал них или на род них пен зи ја ко ји се фи нан си ра ју по осно ву по ре за 
на зи ва ју се Бе ве ри џо вим мо де лом и по сто је у Дан ској, Фин ској, Швед ској, Но вом Зе-
лан ду. 

8)  Euro pean Com mis sion, The2012AgeingReport–EconomicandBudgetaryProjectionsfor
the27EUMemberStates(2010-2060), Euro pean Union, Brus sels, 2012, р. 91, до ступ но на:

http://ec.euro pa.eu/eco nomy_fi nan ce/pu bli ca ti ons/euro pean_eco nomy/2012/pdf/ee-2012-2_
en.pdf
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2.ОСНОВНИРИЗИЦИСАВРЕМЕНИХ
ПЕНЗИЈСКИХСИСТЕМА

2.1.Јавнопензијскоосигурање–изазовиодрживости
системаиадекватностипензијскихнакнада

Из да ци за јав но пен зиј ско оси гу ра ње пред ста вља ју, већ ду-
жи пе ри од, зна тан део др жав них рас хо да и из у зев ма лих из у зе та ка, 
при су тан је тренд њи хо вог ра ста (та бе ла 1). 

Та бе ла 1: 
Про цен ту ал но уче шће рас хо да за јав но пен зиј ско оси гу ра-
ње у БНП, у др жа ва ма ОЕЦД-а, од 1980. до 2009. го ди не

Др жа ва 
ОЕЦД-а 1980. 1985. 1990. 1995. 2000. 2007. 2008. 2009.

Аустра ли ја 3,5 3,4 3,0 3,7 3,7 3,4 3,6 3,5
Аустри ја 10,5 11,3 9,1 12,3 12,2 12,1 12,4 13,5
Бел ги ја 8,9 9,3 9,1 9,3 8,9 8,8 9,4 10,0
Грч ка 5,4 8,6 9,9 9,6 10,8 12,1 12,4 13,1
Дан ска 4,7 4,7 5,1 6,2 5,3 5,5 5,6 6,1
Есто ни ја ... ... ... ... 6,1 5,2 6,2 7,9
Изра ел ... .... .... 4,8 4,8 4,9 4,8 5,0
Ир ска 5,1 5,6 4,9 4,4 3,1 3,6 4,1 5,1
Исланд ... ... 2,3 2,4 2,1 1,9 1,8 1,7
Ита ли ја 8,9 11,2 10,0 11,3 13,4 14,0 14,5 15,5
Ја пан 3,9 4,7 4,8 6,0 7,3 8,9 9,3 10,2
Ка на да 3,0 3,7 4,2 4,7 4,3 4,0 4,2 4,5
Ко ре ја ... ... 0,8 1,1 1,4 1,6 2,1 2,2
Лук сем бург 9,0 8,5 8,1 8,7 7,5 6,5 6,7 7,6
Ма ђар ска ... ... ... ... 7,6 9,2 9,7 9,9
Мек си ко ... 0,1 0,4 0,7 0,9 1,3 1,3 1,7
Не мач ка 10,4 10,3 9,7 10,5 11,1 10,6 10,5 11,2
Но ви Зе ланд 7,1 7,6 7,4 5,7 6,0 4,3 4,4 4,7
Нор ве шка 4,5 4,7 5,6 5,5 4,8 4,7 4,6 5,4
Пољ ска ... ... 5,2 9,5 10,5 10,7 10,8 11,8
Пор ту га ли ја 3,7 4,1 4,9 7,2 7,9 10,7 11,3 12,3
САД 6,1 6,3 6,0 6,3 5,8 6,0 6,1 6,8
Сло вач ка Реп. ... ... ... 6,3 6,3 5,8 5,7 7,0
Сло ве ни ја ... .... ... .... 10,5 9,6 9,5 10,9
Тур ска 1,3 1,4 2,3 2,7 ... 6,1 5,5 6,8
Ујед. Кра љев. 5,5 5,5 4,8 5,3 5,4 5,4 5,8 6,2
Фин ска 5,4 7,4 7,3 8,7 7,6 8,2 8,4 9,9
Фран цу ска 9,4 10,5 10,6 12,0 11,8 12,6 12,8 13,7
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Хо лан ди ја 6,4 6,2 6,7 5,7 5,0 4,7 4,7 5,1
Че шка Ре-
пу бли ка ... ... 5,8 6,2 7,2 7,1 7,4 8,3
Чи ле ... ... 8,0 6,7 7,3 4,9 2,8 3,6
Швај цар ска 6,0 6,0 5,7 6,7 6,7 6,5 6,3 ...
Швед ска 7,1 7,6 7,7 8,1 7,2 7,1 7,4 8,2
Шпа ни ја 6,3 7,5 8,0 9,0 8,7 8,0 8,4 9,3
... – по да ци ни су до ступ ни
Из вор: OECD, Pu blic ex pen di tu res on old age and sur vi vors cash be ne fits, in 
% GDP, 2014, http://stats.oecd.org/In dex.aspx?Da ta Set Co de=SOCX_AGG, 

мо ди фи ко ва но.
У по за ди ни про бле ма ти ке функ ци о ни са ња јав них пен зиј-

ских си сте ма, на ла зе се де мо граф ске про ме не – сма ње ње бро ја ста-
нов ни штва и на ро чи то ста ре ње по пу ла ци је. Бу ду ћи нај ди рект ни је 
усло вље ни од но сом за по сле них и пен зи о не ра (ра цио за ви сно сти), 
што и пред ста вља срж про бле ма, си сте ми те ку ћег фи нан си ра ња у 
са вре ме ним усло ви ма из ло же ни су ни зу иза зо ва. Пре ма по сто је-
ћим про це на ма, одр жи во функ ци о ни са ње ова квог си сте ма мо гу ће 
је у еко но ми ји у ко јој 3,5 до 4 за по сле на „из др жа ва ју“ јед ног пен-
зи о не ра,9) од но сно у зе мља ма у ко ји ма је ста нов ни штво мла до и у 
ко ји ма је еко но ми ја у успо ну, тј. ка да је ра цио за ви сно сти ви сок. 
Ме ђу тим, све је че шћа си ту а ци ја у ко јој је од нос рад но ак тив них 
и из др жа ва них, од но сно за по сле них и пен зи о не ра 1:1. Због кон-
стант ног, го то во уни вер зал ног сма ње ња ра ци ја за ви сно сти, све је 
ви ше зе ма ља у ко ји ма се ја вља ју де фи ци ти у фи нан си ра њу пен зиј-
ских на кна да, што зах те ва по ве ћа ње сто па до при но са, про ду же-
так го ди на рад ног ста жа, као и ста ро сне гра ни це за пен зи о ни са ње. 
Осим то га, че сто се при бе га ва уво ђе њу спе ци јал них до при но са за 
фи нан си ра ње рас хо да. Сви ови трен до ви има ју за по сле ди цу угро-
же ност одр жи во сти си сте ма јав ног пен зиј ског оси гу ра ња и/или 
угро же ност аде кват но сти ни воа пен зиј ских на кна да.

2.2.Приватнопензијскоосигурање–ризици
слободеи„слободе“

Ду го роч но се сто га, из у зев не из бе жних па ра ме тар ских про-
ме на, тј. про ме на у јав ним пен зиј ским си сте ми ма, ве ћи број зе-
ма ља опре де лио и за па ра диг мат ске пен зиј ске ре фор ме, ко је под-
ра зу ме ва ју раз ви ја ње раз ли чи тих ал тер на ти ва јав ном пен зиј ском 
си сте му. За оне др жа ве ОЕЦД-а за ко је по сто је по да ци о уде лу рас-
хо да за оба ве зно при ват но пен зиј ско оси гу ра ње, ни је мо гу ће из ву-
ћи јед но знач не за кључ ке (та бе ла 2) – они се кре ћу ис под 1% БНП, 

9) Та тја на Ра ко њац Ан тић, 2008, Ibid., стр. 17.



НаталијаД.Перишић Пензијскисистемииполитике...

17

са из у зет ком Ита ли је и Чи леа. На су прот то ме, у Швај цар ској пред-
ста вља ју зна чај них 6% БНП.10) 

Та бе ла 2:  
Про цен ту ал но уче шће рас хо да за оба ве зно при ват но пен зиј ско 

оси гу ра ње у БНП, у др жа ва ма ОЕЦД-а, од 1980. до 2009. го ди не

Др жа ва ОЕЦД-а 1980. 1985. 1990. 1995. 2000. 2007. 2008. 2009.
Аустра ли ја ... ... ... 0,7 0,9 0,7 0,4 0,4
Бел ги ја 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ита ли ја 0,8 0,9 2,8 3,1 1,1 1,1 1,1 1,2
Ја пан 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6
Ко ре ја ... ... 0,2 0,2 0,6 0,4 0,5 0,7
Ујед. Кра љев. ... 0,0 0,1 0,2 0,4 0,6 0,6 0,7
Фран цу ска ... ... 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Че шка Ре пу бли ка ... ... ... ... 0,2 0,2 0,3 0,4
Чи ле ... ... 0,3 0,9 1,1 1,2 1,3 1,3
Швај цар ска 1,7 2,0 3,1 4,9 5,8 6,0 5,8 ...

На по ме на: др жа ве ОЕЦД-а за ко је ни је до сту пан по да так о из да ци ма ни 
у јед ном по сма тра ном пе ри о ду, из о ста вље не су из та бе лар ног при ка за.

... – по да ци ни су до ступ ни
Из вор: OECD, Man da tory pri va te ex pen di tu res on old age and sur vi vors 

cash be ne fits, in % GDP, 2014, http://stats.oecd.org/In dex.aspx?Da ta Set Co-
de=SOCX_AGG, мо ди фи ко ва но.

Ва ри ја ци је из ме ђу зе ма ља мо гу се по ве за ти са вре ме ном уво-
ђе ња оба ве зног при ват ног пен зиј ског оси гу ра ња, али и де мо граф-
ском сли ком, као и ши рим пен зиј ским кон тек стом (по сто ја њем на-
ци о нал не ше ме и/или по кри ве но шћу јав ним пен зиј ским си сте мом, 
итд). И из да ци уну тар по је ди нач них зе ма ља по ка зу ју ва ри ја ци је 
у раз ли чи тим вре мен ским пе ри о ди ма, док су у не ким при сут на и 
знат на ко ле ба ња, од но сно ни су уоч љи ви ја сни трен до ви. Не дво-
сми слен је за кљу чак, ме ђу тим, са ста но ви шта уде ла рас хо да уну-

10) У Швај цар ској по сто је три сту ба пен зиј ског оси гу ра ња: не фун ди ра ни јав ни стуб (уве-
ден је 1948), чи ја је од ли ка из ра зи та ре ди стри бу тив ност и го то во уни вер за лан об у хват 
ста нов ни штва, при че му пен зи о не ри чи је су на кна де ни ске оства ру ју пра во на до дат ке, 
на кон про ве ре при хо да и имо ви не; оба ве зни фун ди ра ни при ват ни стуб (уве ден је 1985) 
пред ви ђа „ми ни мал не на кна де у фор ми кре ди та усло вље них го ди на жи во та, ми ни мал-
ну ка мат ну сто пу за аку му ли ра не кре ди те и ми ни мал ни фак тор кон вер зи је ану и те та“. 
Овај стуб аку му ли рао је фи нан сиј ске ре сур се ко ји из но се чак 125% БНП-а; тре ћи до-
бро вољ ни фун ди ра ни стуб об у хва та са мо стал но за по сле не, као и оне ко ји ни су об у хва-
ће ни дру гим сту бом и њи хо ва уло га је не у по ре ди во ма ња. Mic hael Opi el ka, „Ин сти ту-
ци је, ин те ре си и иде је у де ба та ма о пен зи ја ма – по ре ђе ње Не мач ке и Швај цар ске“, у 
збор ни ку: Социјалнаполитикаисоцијалнереформе(при ре ди ли: Дрен ка Ву ко вић и Ана 
Че ке ре вац), Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2007, стр. 38-39;
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тар БНП-а, да си сте ми јав ног пен зиј ског оси гу ра ња, на су прот при-
ват ним, има ју цен трал ну уло гу у обез бе ђи ва њу си гур не ста ро сти.

Је дан од нај да ле ко се жни јих под сти ца ја за уво ђе ње при ват-
них пен зиј ских си сте ма пред ста вља ла је сту ди ја Свет ске бан ке 
„Aver ting the Old Age Cri sis – Po li ci es to Pro tect the Old and Pro mo-
te Growth“ из 1994. го ди не,11) у ко јој се за сту па ста но ви ште о тзв. 
ви ше стуб ном мо де лу, у свр ху ус по ста вља ња фи нан сиј ске рав но те-
же.12) На тај на чин, из у зев за др жа ва ња јав ног пен зиј ског оси гу ра ња 
(пр ви стуб) у свр ху сма ње ња си ро ма штва, као и уво ђе ња и/или ши-
ре ња тра ди ци о нал но по сто је ћег до бро вољ ног при ват ног пен зиј-
ског оси гу ра ња (тре ћи стуб) у свр ху обез бе ђи ва ња ви ших при хо да, 
Свет ска бан ка уве ла је у пен зиј ски „во ка бу лар“ оба ве зно при ват но 
пен зиј ско оси гу ра ње (дру ги стуб).13) Ње го ву уло гу де фи ни са ла је 
са ста но ви шта под сти ца ња ефи ка сно сти и ра ста, као и штед ње за 
пен зи о ни са ну по пу ла ци ју.14) Уво ђе ње при ват ног пен зиј ског оси гу-
ра ња, ме ђу тим, по ве за но је са ни зом иза зо ва и про бле ма, као што и 
са мо ства ра не ке но ве иза зо ве и про бле ме.

По ли тич ки от пор (ма ње или ви ше сна жан, ма ње или ви ше 
успе шан) пре ма пен зиј ским ре фор ма ма ко ји ма се уво ди оба ве зно 
при ват но пен зиј ско оси гу ра ње, вр ло че сто ис ка зи ван од дна ка вр-
ху, тј. од за по сле них и пен зи о не ра ка до но си о ци ма од лу ка, али и 
обр ну то, упр кос на ра слим при ти сци ма за про ме на ма, под у прт је у 
нај ве ћој ме ри инер ци јом си сте ма и ње го вих ин сти ту ци ја, а за тим и 
огром ним тран зи ци о ним тро шко ви ма ка но вом си сте му. Тро шко ви 
пре ла ска ег зи сти ра ју на ма кро и на ми кро ни воу – на ма кро ни воу, 
др жа ве су по ве ћа ле соп стве не рас хо де, тј. сред ства ко ја упла ћу ју 
у јав не пен зиј ске фон до ве, бу ду ћи да је пре у сме ра ва ње из ве сног 
про цен та до при но са ка при ват ним пен зиј ским фон до ви ма има ло 
за по сле ди цу сма ње ње при ку пље них сред ста ва у јав ним фон до ви-
ма, у ко ји ма су и ина че при сут ни де фи ци ти. На ми кро ни воу, по-
је дин ци су има ли од ре ђе не тро шко ве у ве зи са при ват ним пен зиј-

11)  “Пред у пре ђи ва ње кри зе ста ро сти – по ли ти ке за шти те ста рих и про мо ви са ња ра ста“.

12) Дрен ка Ву ко вић, СоцијалнаполитикаЕвропскеуније, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о-
град, 2011, стр. 67.

13) Свет ска бан ка је 2005. го ди не об ја ви ла сту ди ју „Old Age In co me Sup port in the 21st Cen-
tury“ („До хо дов на по др шка у ка сни јем жи вот ном до бу у 21. ве ку“) у ко јој је тро стуб ну 
„ар хи тек ту ру“ до пу ни ла уво ђе њем основ ног, нул тог сту ба, ко ји би екс пли цит ни је био 
усме рен ка сма ње њу си ро ма штва и не зва нич ног сту ба ко ји би об у хва тио ши ри кон текст 
со ци јал не по ли ти ке, по пут по др шке по ро ди це, до ступ но сти здрав стве них и стам бе них 
услу га. На та ли ја Пе ри шић, Социјалнасигурностизмеђудржавеитржишта–доктор-
скадисертација,Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2012, стр. 166.

14) World Bank, AvertingtheOldAgeCrisis–PoliciestoProtecttheOldandPromoteGrowth,
Ox ford Uni ver sity Press, New York, 1994, р. 244.
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ским фон до ви ма.15) Не пред ви ђе но ви со ки тран зи ци о ни тро шко ви 
на ма кро ни воу су у пост-со ци ја ли стич ким др жа ва ма има ли за по-
сле ди цу успо ра ва ње тем па пен зиј ских ре фор ми,16) док су у Ср би ји 
пред ста вља ли је дан од нај у бе дљи ви јих ар гу ме на та за од у ста ја ње 
од уво ђе ња оба ве зног при ват ног пен зиј ског оси гу ра ња.17) Ад ми ни-
стра тив ни тро шко ви у спре зи са одр жа ва њем при ват них пен зиј-
ских си сте ма пред ста вља ју ма њу, али сва ка ко не за о би ла зну тро-
шков ну став ку, ко ја се по врх тро шко ва тран зи ци је на ми кро ни воу, 
не дво сми сле но пре но си на упла ти о це до при но са, та ко што ути че 
на сма ње ње њи хо вих пен зиј ских на кна да.

Уво ђе ње при ват ног пен зиј ског оси гу ра ња зах те ва по сто ја-
ње из ве сних кон тек сту ал них пред у сло ва. Пред у сло ви ко је је по-
треб но ис пу ни ти за одр жи во функ ци о ни са ње при ват них пен зиј-
ских фон до ва су број ни. Они за ди ру у сфе ру по ли тич ког си сте ма 
и по ли тич ке во ље, али још ви ше у еко ном ски ам би јент. Као пр во, 
они зах те ва ју „екс тен зив не др жав не про пи се [...] ко ји ма се ком-
пен зу ју тр жи шни не до ста ци, по пут не до стат ка ин фор ма ци ја код 
за по сле них и со ци јал но не е фи ка сних ре стрик ци ја ко је на ме ћу по-
сло дав ци“.18) Ка да су у пи та њу еко ном ски пред у сло ви, функ ци о ни-
са ње при ват ног пен зиј ског оси гу ра ња зах те ва по сто ја ње аде кват но 
раз ви је ног фи нан сиј ског тр жи шта и „ба рем ру ди мен тар ног бан-
кар ског си сте ма“.19) Вр ло че сто, ови пред у сло ви ни су ис пу ње ни, 
што упла ти о це до при но са у при ват не пен зиј ске фон до ве из ла же 
огром ном ри зи ку не из ве сно сти у ве зи са њи хо вом пен зи јом. На тај 
на чин, сло бо да из бо ра фон до ва не под ра зу ме ва сло бо ду не у кљу-
чи ва ња у си стем оси гу ра ња, док је на про тив про пра ће на ри зи ком 
по гре шних из бо ра, би ло услед не ра зу ме ва ња про спе ка та и усло ва 
раз ли чи тих пен зиј ских фон до ва или не по се до ва ња (аде кват них) 
ин фор ма ци ја. С тим у ве зи је и ри зик до брог упра вља ња при ват-
ним пен зиј ским фон до ви ма, ко ји пре све га зах те ва ком пе тент ну и 
тран спа рент ну ре гу ла ци ју. Ме ђу тим, то ни је до вољ но: „упра вља-
ње фон дом мо же би ти по ште но, али не ком пе тент но, или пак по-

15) Дрен ка Ву ко вић, 2011,Ibid., стр. 81-82.

16) На та ли ја Пе ри шић, „Тран зи ци ја у пост-со ци ја ли стич ким зе мља ма – стра те ги ја ре фор-
ми си сте ма пен зиј ског оси гу ра ња“, Социјалнамисао,Со ци јал на ми сао и Ре пу блич ки 
за вод за со ци јал ну за шти ту Ср би је, Бе о град, бр. 3/2009, стр. 192.

17) Ка та ри на Ста нић, Бо шко Жив ко вић, „Оправ да ност и усло ви за уво ђе ње II сту ба у Ср-
би ји“, у збор ни ку: ИзазовиувођењаобавезногприватногпензијскогсистемауСрбији
(при ре ди ли: Гор да на Мат ко вић, Ју риј Ба јец, Бо шко Ми ја то вић, Бо шко Жив ко вић, Ка та-
ри на Ста нић), Цен тар за ли бе рал но-де мо крат ске сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 178.

18) World Bank, 1994, Ibid., р. 244.

19) Ibid., стр. 244.
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ве за но са зло у по тре ба ма.“20) Члан ство у раз ли чи тим фон до ви ма, 
чак и у слу ча ју при бли жно истих до при но са у ре ал ним из но си ма, 
мо же ге не ри сти раз ли чи те ви си не пен зи је, као што тре ну так од ла-
ска у пен зи ју (са ста но ви шта ви си на ка мат них сто па) ни је од за не-
мар љи вог зна ча ја на ви си ну пен зи је.21)

При ват ни пен зиј ски си сте ми ни су по ште ђе ни ни ри зи ка де-
мо граф ских про ме на. С об зи ром да се до при но си упла ће ни у при-
ват не пен зиј ске фон до ве ин ве сти ра ју (у ак ци је, хар ти је од вред но-
сти, не крет ни не), мо же се де си ти да се ин ве сти ци је не ма ју ко ме 
про да ти, услед сма ње ња рад но ак тив ног ста нов ни штва. „Услед то-
га ће [пензијски фондови] мо ра ти да сни жа ва ју це не, што до во ди 
до сма ње ња при хо да пен зи о ног фон да: пен зи је опет мо ра ју да се 
сма ње“.22) Ни ко лас Бар ар гу мен ту је да са еко ном ског ста но ви шта 
по сто је дру га чи ји на чи ни ре ша ва ња „про бле ма“ де мо граф ског ста-
ре ња, из у зев уво ђе ња при ват ног пен зиј ског оси гу ра ња. Као јед ну 
од мо гу ћих по ли ти ка он на во ди штед њу Вла да ко ја би би ла усме-
ре на ка фи нан си ра њу бу ду ћих пен зи ја. „Нор ве шка, на при мер, пла-
си ра део при хо да од наф те у фон до ве, ка ко би мо гла да ускла ди 
по ре зе у слу ча ју де мо граф ских про ме на. Исто та ко, у САД по сто ји 
ре зер вни фонд, ко ји је јед ним де лом на ме њен по кри ва њу бу ду ћих 
пен зиј ских из да та ка. То зна чи да пред-фи нан си ра ње ни је исто што 
и уво ђе ње при ват ног пен зиј ског оси гу ра ња.“23) До дат но, Ир ска је 
осно ва ла На ци о нал ни фонд за пен зиј ске ре зер ве, са пла ном да у 
ње га упла ћу је 1% БНП го ди шње до 2025. го ди не, „ка ко би Фонд 
ин ве сти рао на ме ђу на род ном тр жи шту ка пи та ла.“24)

Као и јав ни си сте ми, и при ват ни пен зиј ски си сте ми осе тљи-
ви су на ма кро е ко ном ске про ме не, тј. шо ко ве.25) Еко ном ске кри-
зе у на ци о нал ним при вре да ма има ју из ра зи то не по во љан ути цај 
на функ ци о ни са ње при ват ног пен зиј ског оси гу ра ња, сма њи ва њем 
ка пи та ла фон до ва, што су штин ски ути че на сма ње ње пен зиј ских 
на кна да за њи хо ве ко ри сни ке, услед сма ње не аку му ла ци је на њи-
хо вим ин ди ви ду ал ним ра чу ни ма. Шта ви ше, по след ња свет ска фи-

20) Nic ho las Ba rr, „Mi ro vin ske re for me: mi to vi, isti ne i stra te gij ski iz bo ri“, Revijazasocijalnu
politiku,Prav ni fa kul tet Sve u či li šta u Za gre bu, Za greb, br. 3-4/2002, str. 350.

21) Ibid., стр. 350.

22) То мас Апол те „Ста ро сна пен зи ја“, у збор ни ку: Лексиконсоцијалнетржишнепривре-
де–економскаполитикаодАдоШ(при ре ди ли: Ролф Х. Ха се, Хер ман Шнај дер, Кла ус 
Вај гелт), Фон да ци ја Кон рад Аде на у ер, Бе о град,  2005, стр. 82.

23) Nic ho las Ba rr, 2002, Ibid., str. 348.

24) Mel Co u sins, EuropeanWelfareStates–ComparativePerspectives,Sa ge Pu bli ca ti ons, Lon-
don, 2005, p. 232.

25) Nic ho las Ba rr, 2002, Ibid., str. 350.
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нан сиј ска и еко ном ска кри за има ла је из ра же но не га ти ван ути цај 
на при ват не пен зиј ске фон до ве. Већ у пр вих де вет ме се ци 2008. го-
ди не, они су из гу би ли 20% укуп них сред ста ва у др жа ва ма ОЕЦД-
а.26) У на ред ној го ди ни, у Ир ској је гу би так вред но сти фон до ва из-
но сио чак 37,5%, док је у Аустра ли ји и САД из но сио че твр ти ну 
вред но сти. На су прот то ме, из гу би ли су тек не што ис под 10% вред-
но сти у Сло вач кој, Че шкој, Не мач кој и Мек си ку.27) По тен ци јал но, 
про бле ми при ват них пен зиј ских фон до ва мо гу по ста ти про блем 
Вла де, од но сно уве ћа ти др жав не рас хо де: „што је број ко ри сни ка 
при ват них пен зи ја ве ћи, то ве ћи део пен зиј ских до хо да ка по ти че из 
при ват них фон до ва, та ко да је ве ћи при ти сак на Вла ду, у слу ча ју 
би ло ка кве еко ном ске ка та стро фе“.28)

3.ПРОМЕНЕУПЕНЗИЈСКИМПОЛИТИКАМА

Кон фрон та ци ја са по сто је ћим и пер ци пи ра ним иза зо ви ма у 
функ ци о ни са њу пен зиј ских си сте ма, као и по сле дич на са гла сност 
кре а то ра по ли ти ка, а не ма ње и оста лих за ин те ре со ва них стра на о 
ну жно сти пен зиј ских ре фор ми, ре зул то ва ла је, ме ђу тим, ре ла тив-
но ди вер гент ним од го во ри ма по ли ти ка. Те раз ли ке су ра зу мљи ве 
и ну жне, с об зи ром да ре фор ме по ти чу из раз ли чи тих по за ди на, 
тј. прин ци па уре ђе ња пен зиј ских си сте ма, тра ди ци ја и вред но сти, 
као и раз ли чи то из ра же них де мо граф ских и еко ном ских ри зи ка. 
Ме ђу тим, мо гу се иден ти фи ко ва ти и из дво ји ти и из ве сни ре ла тив-
но уни вер зал ни ре форм ски трен до ви у пен зиј ским по ли ти ка ма и 
си сте ми ма.29)

Продужетак радног века –Про ду же ње рад ног ве ка пред-
ста вља тренд ко ји је за по чет 1990-их го ди на, ка да је на ро чи то био 
из ра жен у та да шњим др жа ва ма у тран зи ци ји, у ко ји ма је ста ро-
сна гра ни ца за пен зи о ни са ње би ла знат но ни жа не го у др жа ва ма 

26) Ка та ри на Ста нић, „Ди зајн пен зиј ских си сте ма“, у збор ни ку: Изазовиувођењаобавезног
приватногпензијскогсистемауСрбији(при ре ди ли: Гор да на Мат ко вић, Ју риј Ба јец, Бо-
шко Ми ја то вић, Бо шко Жив ко вић, Ка та ри на Ста нић), Цен тар за ли бе рал но-де мо крат ске 
сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 35.

27) Дрен ка Ву ко вић, 2011, Ibid. стр. 85.

28) Nic ho las Ba rr, 2002, Ibid., str. 354.

29) Si ni ša Zrin ščak, „Ak tiv no sta re nje, rod na rav no prav nost i so ci jal na uklju če nost“, Revijaza
socijalnupolitiku,Prav ni fa kul tet Sve u či li šta u Za gre bu, Za greb,  br. 1/2012, str. 77-78; Дрен-
ка Ву ко вић, „Ко ор ди на ци ја пен зиј ских си сте ма у зе мља ма Европ ске уни је“, у збор ни ку: 
Социјалнаполитикаисоцијалнереформе(при ре ди ли: Дрен ка Ву ко вић и Ана Че ке ре-
вац), Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2007, стр. 24-27; Mel Co u sins, 2005, Ibid., p. 
230; Pi er re Pe sti e au, TheWelfareStateintheEuropeanUnion–EconomicandSocialPer-
spectives, Ox ford Uni ver sity Press, New York, 2006, p. 107-109.
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ОЕЦД-а и ста рим др жа ва ма чла ни ца ма ЕУ. Об у хва та по ди за ње 
ста ро сне гра ни це за пен зи о ни са ње и из јед на ча ва ње ста ро сне гра-
ни це за пен зи о ни са ње за оба по ла, али под јед на ко ва жно и по ди за-
ње ефек тив них го ди на од ла ска у пен зи ју. 

У нај ве ћем бро ју др жа ва, ста ро сна гра ни ца за пен зи о ни са-
ње из но си 65 го ди на жи во та, али све су че шћи при ме ри др жа ва у 
ко ји ма се она до дат но по ме ра: од 2012. го ди не у Не мач кој се са 65 
го ди на жи во та гра ду ал но по ме ра до 67; од 2014. у Ир ској из но си 
66 го ди на; од 2019. до 2022. у Дан ској ће би ти по диг ну та на 67 го-
ди на; у Нор ве шкој и Ислан ду, ста ро сна гра ни ца је и прет ход но из-
но си ла 67 го ди на.30) Ка да је у пи та њу из јед на ча ва ње го ди на жи во та 
за пен зи о ни са ње за оба по ла, број ни су при ме ри зе ма ља у ко ји ма 
је то учи ње но или ће би ти ре зул тат гра ду ал них по ди за ња ста ро сне 
гра ни це: од 2013. до 2016. у Сло ве ни ји ће го ди не жи во та за пен зи-
о ни са ње же на из но си ти 65 го ди на (ко ли ко из но се и за му шкар це); 
у Пољ ској ће из но си ти 67 го ди на за оба по ла, ма да већ 2020. за 
му шкар це, а тек 2040. за же не; у Ита ли ји ће та ко ђе из но си ти 67 
го ди на за оба по ла до 2021. го ди не итд.31)

Ни је из ве сно, ме ђу тим, у ко јој ме ри ће др жа ве ус пе ти да за-
ко ном про пи са ну ста ро сну гра ни цу за пен зи о ни са ње за и ста им-
пле мен ти ра ју. На и ме, ка да су др жа ве ОЕЦД-а у пи та њу, му шкар ци 
од ла зе у пен зи ју са 65 го ди на у Дан ској, Ислан ду, Ир ској, Пор ту-
га ли ји и Швај цар ској, али у Аустри ји, Бел ги ји, Фран цу ској, Ма-
ђар ској, Лук сем бур гу и Сло вач кој на пу шта ју тр жи ште ра да пре 60. 
го ди не.32) На тај на чин, из у зев сма њи ва ња до при но са ко је упла ћу ју, 
про ду жа ва се пе ри од у ком оства ру ју пра во на пен зиј ске на кна де.

Дестимулисањепревременогодласкаупензију–У ве зи са 
иза зо вом по ди за ња ефек тив них го ди на од ла ска у пен зи ју је и де-
сти му ли са ње пре вре ме ног пен зи о ни са ња. Нај че шће су у пи та њу 
ме ре ко ји ма се под сти че ду же за по сле ње у ком би на ци ји са санк ци-
ја ма за оне ко ји се пре вре ме но пен зи о ни шу. 

До дат но, у овој сфе ри, због при ро де ри зи ка ко ји ма су пен-
зиј ски си сте ми из ло же ни, из у зет но зна чај ну до пу ну пен зиј ским 
по ли ти ка ма пред ста вља ју по ли ти ке тр жи ште ра да. Оне су уто ли ко 
ва жни је што су пен зиј ске по ли ти ке по пра ви лу до би ле ка рак тер из-
ра зи те де сти му ла тив но сти и де фан зив но сти. Ме ре по ли ти ка тр жи-
шта ра да ко је су од ути ца ја на пен зиј ске си сте ме од но се се на по ди-

30) Euro pean Com mis sion, 2012, Ibid., р. 97.

31) Ibid., р. 23.

32) OECD, PensionsataGlance2013:OECDandG20Indicators, OECD Pu blis hing, 2013, р. 
129, дост пу но на: http://dx.doi.org/10.1787/pen sion_glan ce-2013-en 
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за ње сто пе за по сле но сти уоп ште но, а на ро чи то ста ри јих рад ни ка. 
Ка да су ста ри ји рад ни ци у пи та њу, нај че шће ме ре на тр жи шту ра-
да су уво ђе ње фи нан сиј ских под сти ца ја за њи хо во за по шља ва ње 
и по ве ћа ва ње тро шко ва њи хо вог от пу шта ња, као и флек си бил ни ји 
рад ни аран жма ни ко ји не ре зул ту ју сма ње њем за ра да. 

У за ко но дав ство Аустра ли је и Ир ске уве де ни су бо ну си за 
ста ри је рад ни ке, док су у за ко но дав ству Фран цу ске и Шпа ни је 
пред ви ђе ни пен зиј ски до да ци за оне ко ји од ло же од ла зак у пен зи-
ју. У Швед ској је кре дит за по рез на до хо дак ре ди зај ни ран, та ко да 
бу де сти му ла тив ни ји за оне ко ји се од лу че да ра де на кон 65. го ди не 
жи во та, а до при но си за со ци јал но оси гу ра ње сма њу ју се за оне ко-
ји су за по сле ни на кон 66. го ди не жи во та. На су прот то ме, у ве ћи ни 
др жа ва уве де ни су ме ха ни зми сма ње ња ви си не пен зи је про пор ци-
о нал но вре ме ну од ла ска у пен зи ју пре про пи са ног: у Пољ ској је 
уки ну та, а у Пор ту га ли ји су спен до ва на мо гућ ност пре вре ме ног 
пен зи о ни са ња; у Ита ли ји су по о штре ни су усло ви за пре вре ме но 
пен зи о ни са ње итд.33)

Ме ђу тим, ове ме ре не при ме њу ју се са мо у пен зиј ском оси-
гу ра њу, с об зи ром да су „из ла зне стра те ги је“ по сто је ће и у дру гим 
про гра ми ма у си сте ми ма со ци јал не си гур но сти – пра ва по осно ву 
ин ва ли ди те та, не спо соб но сти за рад и бо ле сти та ко ђе се ре ду ку ју. 
По сто је ћи по да ци ипак ука зу ју на то да се ко ри сни ци „пре ба цу ју у 
дру ге про гра ме, док је по вра так на тр жи ште ра да рет ка оп ци ја“.34)

Успостављањедиректнијевезеизмеђувисинеуплаћиваних
доприноса и висине пензије –Ус по ста вља ње ди рект ни је ве зе из-
ме ђу ви си не упла ћи ва них до при но са и ви си не пен зи је јед на је од 
нај че шће при ме њи ва них ре форм ских ме ра, у свр ху сма њи ва ња ра-
ста пен зиј ских из да та ка. По пра ви лу, са сто ја ла се од про ду жет ка 
го ди на рад ног ста жа ко је се узи ма ју у об зир при ли ком об ра чу на 
ви си не пен зиј ских на кна да. У не ким зе мља ма, у пен зиј ску фор-
му лу уве де на је и став ка оче ки ва них го ди на жи во та у тре нут ку 
пен зи о ни са ња, за ко ју се го то во са из ве сно шћу мо же твр ди ти да 
ће до ве сти до сма ње ња пен зиј ских на кна да и до по ве ћа ња одр жи-
во сти пен зиј ских си сте ма.35) Ова ме ра пре ла ма се про бле ма тич но 
на по ло жај же на и уоп ште но оних са тзв. пре ки ну тим ка ри је ра ма 
(услед не за по сле но сти или флек си бил них рад них фор ми, ста ра ња 
о чла но ви ма по ро ди це). 

Укидање привилегија у пензијском осигурању – Уки да ње 
при ви ле ги ја у пен зиј ском оси гу ра њу „у прин ци пу, нај јед но став ни-

33) OECD, 2013, Ibid., р. 24.

34) Pi er re Pe sti e au, 2006, Ibid., р. 107.

35) Euro pean Com mis sion, 2012, Ibid., р. 93.
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је од но си се на по сто ја ње са гла сно сти у ве зи са на пу шта њем спе-
ци јал них при ви ле ги ја за не ке по себ не гру пе за по сле них ко је ви ше 
(а мо жда и ни ка да) ни су (би ле) оправ да не“.36) Спе ци јал не при ви-
ле ги је у др жа ва ма у тран зи ци ји на при мер нај че шће су под ра зу ме-
ва ле ви ше пен зиј ске на кна де или пре вре ме но пен зи о ни са ње оних 
рад ни ка чи је је про фе си је др жа ва сма тра ла стра те шки зна чај ни-
ма.37) Исто вре ме но, по о штре ни су усло ви за оства ри ва ње пра ва на 
бе не фи ци ра ни рад ни стаж.

Прилагођавање структурним променама –При ла го ђа ва ње 
про ме на ма на тр жи шту ра да у ве зи је са флек си бил ним рад ним 
обра сци ма у са вре ме ним еко но ми ја ма. Про ме не на тр жи шту ра да 
и са тим по ве за не про ме не у обра сци ма за по шља ва ња на ро чи то 
оте жа ва ју оства ри ва ње пра ва на пен зиј ске на кна де у оним си сте-
ми ма ко ји се за сни ва ју на јав ном оси гу ра њу, с об зи ром да они сти-
му ли шу ду ге и не пре ки ну те ка ри је ре. У та квим окол но сти ма, на-
ро чит про блем пред ста вља про ме на на чи на об ра чу на вре ме на ко је 
ни је об у хва ће но упла том до при но са.

Увођење (обавезних и/или добровољних) капитализованих
шема–Уво ђе ње ка пи та ли зо ва них си сте ма, та ко ђе, го то во да пред-
ста вља уни вер за лан тренд. Ме ђу тим, раз ли ке са ста но ви шта (не)
до бро вољ но сти уче шћа у при ват ним пен зиј ским ше ма ма су од су-
штин ског зна ча ја. У др жа ва ма са на ци о нал ним пен зиј ским ше ма ма 
при ват но оси гу ра ње има ду гу тра ди ци ју. На су прот то ме, у др жа ва-
ма са те ку ћим фи нан си ра њем при ват но оси гу ра ње тек до би ја на 
зна ча ју са ста но ви шта одр жа ва ња при хо да у ста ро сти. У др жа ва ма 
ОЕЦД-а, иден ти фи ко ва на су че ти ри основ на трен да у по ли ти ка ма 
ди вер зи фи ко ва ња и обез бе ђи ва ња пен зиј ске штед ње, и то: 

- уна пре ђе ње мо гућ но сти ин ве сти ра ња за при ват не пен-
зиј ске фон до ве у сек то ру до бро вољ ног оси гу ра ња, упо-
ре до са под сти ца њем кон ку рент но сти ме ђу њи ма (Ка на-
да, Че шка, Пољ ска, Ује ди ње но Кра љев ство);

- пру жа ње ви ше мо гућ но сти из бо ра ко ри сни ци ма при ват-
них пен зиј ских фон до ва, ка да је у пи та њу ин ве сти ра ње 
сред ста ва (Ка на да, Есто ни ја, Ма ђар ска, Изра ел, Мек си-
ко, Пољ ска);

- по ве ћа ње ди вер зи фи ко ва ци је порт фо ли ја при ват них 
пен зиј ских фон до ва (Чи ле, Фин ска, Швај цар ска, Тур ска, 
Сло вач ка);

36) Mel Co u sins, 2005, Ibid., р. 230.

37) На та ли ја Пе ри шић, 2009, Ibid., стр. 189.
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- под сти ца ње сол вент но сти при ват них пен зиј ских фон-
до ва (Ка на да, Чи ле, Есто ни ја, Ир ска, Фин ска, Хо лан ди-
ја).38)

Побољшањеадминистрирањаиуправљањапензијскимси-
стемима–Ад ми ни стри ра ње и упра вља ње пен зиј ским си сте ми ма 
од но си се и на јав не и при ват не пен зиј ске си сте ме, иако су из ве сни 
про бле ми спе ци фич ни ји за је дан, од но сно дру ги сек тор. Тро шко ви 
ад ми ни стри ра ња и упра вља ња си сте ми ма и фон до ви ма су ви со ки 
и знат но оп те ре ћу ју одр жи вост си сте ма и/или на кна да, због че га су 
у Аустра ли ји, Чи леу, Ја па ну и Швед ској спро ве де не ре фор ме мо ти-
ви са не по ве ћа њем ефи ка сно сти на ци о нал них пен зиј ских си сте ма. 
У Дан ској, Грч кој, Ита ли ји и Швед ској, до шло је до кон со ли да ци је 
ор га на упра вља ња фон до ви ма. До дат но, у Грч кој је број пен зиј-
ских пла но ва сма њен са 133 на са мо три, као и што сви до при но си 
за со ци јал но оси гу ра ње пред ста вља ју уни фи ко ва ну ме сеч ну упла-
ту за сва ког за по сле ног.39) Про бле ма ти ка упра вља ња у при ват ним 
пен зиј ским си сте ми ма до дат но се од но си и на осни ва ње не за ви-
сних ор га на за над зор њи хо вог ра да, као и оба ве шта ва ње (по тен-
ци јал них) ко ри сни ка о свим ин фор ма ци ја ма ко је би мо гле би ти од 
зна ча ја за њих.40)

Тран зи ци ја pay-as-you-go си сте ма у ка пи та ли зо ва не си сте ме, 
иако вр ло ком плек сна, прак тич но је не из бе жна. Она мо же до би-
ти раз ли чи те фор ме и оп се ге, у за ви сно сти од фак то ра на сле ђе ног 
ста ња, про јек ци ја за бу дућ ност и ко нач но, вред но сне ори јен та ци је 
дру штва. Со ци јал ни тро шак ре фор ме је ви сок, али сва ка ко ни жи, 
од оног ко ји би про из ве ла при ва ти за ци ја чи та вог си сте ма. У су-
прот ном, не из бе жно је уве ћа ње сто па до при но са и сма њи ва ње ни-
воа пен зиј ских на кна да, ко ји ма би се ду го роч но по сти гли слич ни 
ре зул та ти до ко јих би до ве ла и из ну ђе на и ужур ба на при ва ти за-
ци ја. Да нас су тзв. mono-pillarпен зиј ски си сте ми рет кост, та ко да 
јав ни си сте ми има ју раз ли чи те при ват не до пу не. Са при лич ном из-
ве сно шћу раз вој пен зиј ских си сте ма у бу дућ но сти ићи ће у прав цу 
у ком ће јав ни си сте ми га ран то ва ти ми ни мум си гур но сти у ста ро-
сти, а при ват ни си сте ми ће га ран то ва ти ви ши ни во си гур но сти. На 
тај на чин, основ ни иза зо ви на ко је тре ба од го во ри ти је су упра во 
иза зо ви ко ји се ти чу од го вор не др жа ве и ње не ре гу ла ци је тран спа-
рент ног окви ра у ком ће при ват не пен зиј ске ше ме ге не ри са ти си-
гур не при хо де за ста ре.

38) OECD, 2013, Ibid., р. 24.

39) Ibid., р. 25.

40) Дрен ка Ву ко вић, 2011, Ibid., стр. 73.
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NatalijaD.Perisic

PENSIONSYSTEMSANDPOLICIES–CHARACTE
RISTICS,RISKSANDFUTUREDEVELOPMENTS

Resume
The im por tan ce of pen sion systems in con tem po rary age ing so-

ci e ti es can not be over sta ted. One of the most com mon clas si fi ca ti ons, 
ma kes a di vi sion bet we en the pu blic and pri va te pen sion systems, still 
with no ta ble dif fe ren ces wit hin both ca te go ri es. Ha ving in mind the dif-
fe ren ces re gar ding the ir fun ding, co ve ra ge, be ne fit for mu las, etc., they 
ha ve many advan ta ges and di sa dvan ta ges which pro ved to be hard for 
ba lan cing for de ci sion ma kers. 

Pay-as-you-go systems ha ve been uni ver sally fa cing de mo grap-
hic and eco no mic chal len ges. Age ing of the po pu la ti ons and con se qu ent 
fal ling de pen dency ra tio se em to pre sent un be a ra ble bur den to pu blic 
fi nan ces. The main risks to tho se systems are the ir fi nan cial su sta i na bi-
lity and ade qu acy of be ne fits in re ti re ment. The re fo re, the ma jo rity of 
co un tri es ha ve op ted for the pa ra me tric chan ges, i.e. chan ges in the ir 
pu blic pen sion systems. The main re form trends are di rec ted to wards 
in cre a sing sta tu tory re ti re ment age, ra i sing the ef fec ti ve re ti re ment age, 
re du cing early re ti re ment, re la ting pen sion le vels mo re clo sely to con-
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tri bu ti ons, abo lis hing spe cial pri vi le ges, adap ting to struc tu ral chan ges 
etc. 

Along with that, many co un tri es op ted for pa ra dig ma tic re forms, 
in terms of in tro du cing and/or wi de ning the sco pe of fun ded systems. 
Fun ded systems ha ve been al so fa cing cer tain chal len ges, in clu ding the 
de mo grap hic and eco no mic chal len ges. The shrin king po pu la ti ons ha ve 
a ne ga ti ve im pact on fun ded systems and mac ro e co no mic shocks pro-
ved the ir high vul ne ra bi lity. Ad mi ni stra ti ve, ma na ge ment and tran si tory 
costs, risks of wrong cho i ces, the ab sen ce of ba sic eco no mic pre con di ti-
ons are so me of the risks ac com panying the ir fun cti o ning. 
Keywords: pen sion systems, pen sion po li ci es, pu blic pen sion in su ran ce, pri-

va te pen sion in su ran ce, pen si ons, re forms.

* Овај рад је примљен 11. новембра 2014. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 25. новембра 2014. године.
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