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Vprašanja???

Kako so se upravljavci vzajemnih pokojninskih skladov odzvali na
finančno krizo?
Kako se je odzval slovenski trg?
Kako so se na finančno krizo odzvali regulatorji in zakonodajna telesa?
Kakšne ukrepe lahko pričakujemo v Sloveniji v okviru pokojninske 
reforme?



Gibanje mesečnih donosnosti domačih vzajemnih 
pokojninskih skladov v obdobju januar 2008 –
marec 2010 (v %)



Odzivi upravljavcev VPS-jev

SPREMEMBA NALOŽBENE POLITIKE



Gibanje letnih donosnosti domačih vzajemnih 
pokojninskih skladov v obdobju 2008 – 2010 (v %)



Kako se je odzval slovenski trg?

Podjetja – financerji PN: delno  zmanjšanje vplačil, nove strukture 
financiranja PN

Delež individualnih vplačil se bistveno ne povečuje

Dvigi po preteku 10ih let - zapozneli odziv???



Velikost  vzajemnih pokojninskih skladov prostovoljnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja po številu članov 
(december 2009 oz. april 2010; v 000 EUR)

* 30. 4. 2010                   ** 31. 12. 2009



Velikost po višini sredstev v upravljanju skladov 
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja  
(april 2010; v 000 EUR)



Odziv regulatorjev  in zakonodajalcev?

EU: zniževanje premij (Estonija, Litva, Latvija, 
Romunija), širitev drugega stebra (Slovaška, 
Madžarska), zniževanje stroškov in premij za 
upravljanje sredstev oziroma povečevanje zahtev 
kapitalske ustreznosti (Poljska, Bolgarija, Slovaška in 
Češka),  nova jamstva ali naložbene omejitve Slovaška, 
Madžarska),  postopnejše uvajanje pokojninskih reform 

SLO: do sedaj brez posebnih ukrepov
Izjema: ZVPSJU



Kako naprej na podlagi preteklih izkušenj?

POKOJNINSKA REFORMA – CILJ = OKREPITEV 2.STEBRA!
MOŽNOST IZBIRE NALOŽBENE POLITIKE, vendar ohranitev 
ZAJAMČENE DONOSNOSTI v vsaj enem podskladu!
IZBOLJŠANJE INFORMIRANOSTI  zavarovancev in 
PRIMERLJIVOSTI produktov!
POVEČANJE INDIVIDUALNIH PREMIJ (sedaj le 5%)!
STABILNOST SISTEMA + VARSTVO POTROŠNIKOV!



HVALA ZA POZORNOST!
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