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АР ГУ МЕНТ — НА ША 
ДЭ МА ГРА ФІЧ НАЯ СІ ТУ А ЦЫЯ

«Звяз да»: Якая праб ле ма ў пен сій най сіс тэ ме іс нуе ця-
пер? Што бу дзе ўплы ваць на пры няц це ра шэн ня аб па ве-
лі чэн ні ці за ха ван ні ўзрос ту?

Глеб ШЫ МА НО ВІЧ: На да дзе ны мо мант мы ба чым, што Фонд 
са цы яль най аба ро ны на сель ніц тва вы кон ва ец ца з не вя лі кім дэ-
фі цы там, які па кры ва ец ца за кошт срод каў рэс пуб лі кан ска га 
бюд жэ ту. Так, за дзе вяць ме ся цаў бя гу ча га го да ў фонд па сту пі ла 
73,6 трыль ё на руб лёў, без улі ку 3 трыль ё наў срод каў з бюд жэ-
ту, а вы дат кі скла лі амаль 79,5 трыль ё на. Ад па вед на праб ле ма 
ўстой лі вас ці іс ну ю чай пен сій най сіс тэ мы ёсць і яна бу дзе толь кі 
па вя ліч вац ца з улі кам дэ ма гра фіч ных пра гно заў. Ка лі ў нас са-
лі дар ная пен сій ная сіс тэ ма (гэ та зна чыць, што тыя, хто пра цуе, 
аплач ва юць пен сіі сён няш нім па жы лым), то чым менш ра бот ні каў, 
тым боль шая на іх на груз ка. Пры рос це коль кас ці пен сі я не раў для 
за ха ван ня па ме ру пен сій не аб ход на па вы шаць па да так з за роб ку, 
які пла цяць пра цаў ні кі ў Фонд са ца ба ро ны. У вы ні ку фі наль ная 
пра дук цыя, якую мы вы пус ка ем, ста не да ра жэй шай. Уплыў ідзе 
на эка но мі ку ўво гу ле: зні жа ец ца яе кан ку рэн та здоль насць.

Ла ры са БАГ ДА НО ВІЧ: Асноў ная за да ча сён няш ніх пен-
сій ных змя нен няў у тым, каб ума ца ваць ста біль насць Фон ду 
са цы яль най аба ро ны. Каб усё тое, што мы атрым лі ва ем за раз, 
за ха ва ла ся і не бы ло та ко га, што на сту піў ме сяц і ня ма чым 
вы пла ціць пен сію. Гэ та, я лі чу, са мае га лоў нае. Ка лі га ва рыць 
пра ка ра ні сі ту а цыі, якая скла ла ся сён ня, трэ ба вяр нуц ца ў да-
лё кія га ды. Хто ця пер ус ту пае ў пра ца здоль ны ўзрост? Тыя, хто 
на ра дзіў ся ў кан цы 1990-х—па чат ку 2000-х га доў. Па чы на ю чы 
з 1996-га мы сыш лі за мя жу, ка лі ў год на ра джа ла ся менш за 
100 ты сяч дзя цей. І так да 2006 го да. Толь кі ў 2007-м мы зноў 
вяр ну лі ся на 103 ты ся чы. Праз ніз кую на ра джаль насць, што 
бы ла ў су вя зі з цяж кай сі ту а цы яй у тыя ча сы, мы сён ня ма ем 
не да хоп пра ца здоль на га на сель ніц тва. Тое, што ва ўсіх су сед-
ніх кра і нах пен сій ны ўзрост ужо даў но па вы ша ны, не ар гу мент. 
Ар гу мент — ме на ві та на ша дэ ма гра фіч ная сі ту а цыя.

Глеб ШЫ МА НО ВІЧ: Член ства Бе ла ру сі ў Еў ра зій скім эка-
на міч ным са ю зе, дзе ў боль шас ці дзяр жаў пен сій ны ўзрост 
вы шэй шы за наш, так са ма іс тот на не ўплы вае на сі ту а цыю. Так, 
гэ та мае зна чэн не, ка лі раз мо ва ідзе аб экс пар це-ім пар це вы-
плат. І роз ні ца ў пен сій ным уз рос це, вя до ма, ус клад няе пра цэс, 
але кан цэп ту аль на су пра цоў ніц тва ў ме жах ЕА ЭС не па він на 
ад біц ца на пен сій най сіс тэ ме Бе ла ру сі. У нас іс ну юць да мо вы 
аб пен сій ным за бес пя чэн ні з кра і на мі Бал тыі, дзе пен сій ны 
ўзрост вы шэй шы. Гэ та спра ва ка ва ла не ка то рыя міг ра цый ныя 
плы ні па між кра і на мі лю дзей у пе рад пен сій ным уз рос це, але 
маш та бы гэ тай праб ле мы не на столь кі іс тот ныя.

Ла ры са БАГ ДА НО ВІЧ: І эка но мі ка, і ста тыс ты ка па каз-
ва юць на тое, што мы му сім па вы шаць пен сій ны ўзрост. Ці 
не спаз ні лі ся? Я ду маю, не. У ся рэд нім што год сы хо дзіць на 
пен сію (на роз ныя яе ві ды) ка ля 150 ты сяч ча ла век. Ка та стра-
фіч ную сі ту а цыю, ка лі не да хоп пра ца здоль на га на сель ніц тва 
бу дзе сур' ёз на ад чу вац ца, эка на міс ты праг на зу юць з 2020 го да. 
На ват ка лі мы бу дзем па вя ліч ваць пен сій ны ўзрост ма лень кі мі 
кро ка мі, то да гэ та га ча су мы змо жам за ха ваць пра цоў ны па-
тэн цы ял, каб утрым лі ваць не аб ход ную коль касць ра бот ні каў.

«Звяз да»: Ця пер ся рэд ні па мер пра цоў най пен сіі скла-
дае ка ля 2,9 міль ё на руб лёў. Ня шмат. Ці да зво ліць па вы-
шэн не пен сій на га ўзрос ту па вя лі чыць па мер вы плат?

Ла ры са БАГ ДА НО ВІЧ: Да мя не на пры ём час та пры хо дзяць 
не за да во ле ныя па жы лыя, якія лі чаць, што трэ ба па вы сіць пен-
сій ны ўзрост, каб у іх ста ла боль шая пен сія. Яны гэ тую рэ фор-
му ра зу ме юць та кім чы нам. Але на ват па ве лі чэн не ўзрос ту на 
пяць га доў не пры вя дзе да іс тот на га рос ту вы плат, бо іх па мер 
за ле жыць ад ся рэд ня га за роб ку па кра і не. Ка лі ён па вя ліч ва-
ец ца на 15 пра цэн таў, та ды ідзе раз мо ва аб пе ра гля дзе пен сіі. 
Ус пом ні це 2011-2012 га ды, ка лі сі ту а цыя бы ла ня дрэн ная: та ды 
пен сія па вя ліч ва ла ся 4 ра зы на год, кож ны квар тал. Cёлета яна 
вы рас ла толь кі адзін раз. Але і гэ та бы ло не зу сім аб грун та ва-
на, па коль кі за роб кі ж на 15 пра цэн таў не вы рас лі. На ад ва рот, 
рэ аль ныя да хо ды зні зі лі ся. Ха ця, на пэў на, бы ло б пра віль на 
ады сці ад пры вяз кі пен сіі да ся рэд няй за ра бот най пла ты, а 
ка рэк та ваць яе з улі кам ін фля цыі і кош таў. Бо атрым лі ва ец ца, 
што са цы яль ная і мі ні маль ная пен сіі, якія за ле жаць ад бюд жэ ту 
пра жы тач на га мі ні му му, рас туць, а пра цоў ная — на мес цы.

Глеб ШЫ МА НО ВІЧ: Ідэя ін дэк са цыі пен сій да ін фля цыі 
за слу гоў вае аб мер ка ван ня. З пунк ту гле джан ня фі нан са вай 
устой лі вас ці пен сій най сіс тэ мы та кая ка рэк ці роў ка ў най блі-
жэй шыя два га ды ня вы гад ная. Яна толь кі па вя лі чыць рас хо ды 
фон ду. Але ў доў га тэр мі но вым пе ры я дзе пе ра ход да ін дэк са цыі 
вы плат да ін фля цыі здоль ны знач на змен шыць ціск на ФСАН. 
Ад ва рот ны бок гэ та га ра шэн ня — па ве лі чэн не роз ні цы па між 
за роб ка мі і па ме рам пен сій. Што да па вы шэн ня пен сій на га 
ўзрос ту, то гэ та прос та зба лан суе сіс тэ му. Хо чам боль шую 
пен сію — трэ ба па вя ліч ваць за ра бот ную пла ту. А гэ та ўжо 
гла баль ная праб ле ма, якую Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най 
аба ро ны не вы ра шыць са ма стой на.

Ла ры са БАГ ДА НО ВІЧ: З Фон ду са цы яль най аба ро ны, акра-
мя пен сій, ідзе вель мі шмат вы плат: ма тэ ры яль ныя да па мо гі, 
да па мо гі на са на тор на-ку рорт нае ля чэн не, баль ніч ныя. У тэ о-
рыі, ка лі б ней кую част ку вы плат узяў на ся бе рэс пуб лі кан скі 
бюд жэт, то, вя до ма ж, за ста ло ся б больш гро шай на пен сіі. Але 
як гэ та зра біць, ка лі і бюд жэт сфар мі ра ваць над звы чай цяж-
ка? Мы ў ка мі сіі ўвесь час спра бу ем знай сці тое, што мож на 
пры браць з фон ду. Шчы ра ска жу: ліш ня га ня ма. Тыя ж дзе сяць 
да па мог, якія сты му лю юць на ра джаць больш дзя цей, у вы ні ку 
ўплы ва юць на коль касць па ступ лен няў у фонд, бо за бяс печ ва-
юць у бу ду чы ні рост пра ца здоль на га на сель ніц тва.

«Звяз да»: Мо жа, вар та раз гле дзець пе ра ход на на кап-
ляль ную пен сій ную сіс тэ му? Та ды ча ла век мог бы сам 
вы ра шыць: вый сці яму на ад па чы нак па ўзрос це ра ней і 
атрым лі ваць ма лень кую су му ці ад пра ца ваць на не каль кі 
га доў больш, каб пас ля ні ў чым са бе не ад маў ляць.

Глеб ШЫ МА НО ВІЧ: Апош ні фі нан са вы кры зіс у мно гім пры-
му сіў за ду мац ца аб эфек тыў нас ці на кап ляль най сіс тэ мы. На ват 
у вя ду чых дзяр жа вах. Для кра ін з пе ра ход най эка но мі кай, дзе 
фі нан са выя сіс тэ мы не раз ві тыя і ня ўстой лі выя, увя дзен не та-
ко га стра ха ван ня — яшчэ больш ры зы коў ны крок. Тым больш у 
нас не ак тыў на ка рыс та юц ца гэ тай маг чы мас цю на за па шван ня 
на ста расць. Стаў кі па дэ па зі тах звы чай на вы шэй шыя, а ры зы-
ка па іх ус пры ма ец ца як мен шая, та му лю дзям пра сцей збі раць 
гро шы на дэ па зі це, чым на на кап ляль ным ра хун ку.

Ла ры са БАГ ДА НО ВІЧ: Пра аба вяз ко вае стра ха ван не ця-
пер не ідзе раз мо ва. Пра ме жак пра цоў на га жыц ця, як пра ві ла, 
30-40 га доў. На гэ ты час трэ ба пра па на ваць бо ну сы, якія бу-
дуць па кры ваць ін фля цый ныя стра ты. Каб не атры ма ла ся, як у 
Ка зах ста не, ка лі яны зра бі лі на кап ляль ныя ра хун кі, а праз сем 
га доў, ка лі лю дзі па ча лі вы хо дзіць на пен сіі, ака за ла ся, што 
вы плач ваць не бы ло з ча го. Ін фля цый ныя пра цэ сы ака за лі ся 
на шмат ця жэй шы мі, чым ча ка ла ся.

Бе ла рус кая пен сій ная сіс тэ ма па він на за хоў вац ца са лі дар-
най. На кап ляль ная нам ні чо га не дасць, па куль вы твор часць 
пра цы не вы рас це ха ця б да 50 пра цэн таў да агуль на еў ра пей-
скай. А ў на ступ ную пя ці год ку, па пра гра ме са цы яль на-эка-
на міч на га раз віц ця, мы пла ну ем толь кі да 45 пра цэн таў яе 
па вя лі чыць. Важ на за ха ваць тое, што ёсць, каб не па гор шы ла ся 
сён няш няе ста но ві шча. Та му па вя ліч ваць уз рост трэ ба. Бо, як 
той ка заў, вы ра та ван не та пель цаў — спра ва рук са міх та пель-
цаў. Мы са мі са бе па він ны да па маг чы. Па мен шыць коль касць 
лю дзей, якія бу дуць атрым лі ваць пен сію, і так за ха ваць гро шы 
ў Фон дзе са ца ба ро ны.

УЗ РОСТ МУЖ ЧЫН І ЖАН ЧЫН 
ВАР ТА ЗРАЎ НЯЦЬ

«Звяз да»: За кра на ю чы пы тан ні пен сій на га ўзрос ту, Прэ-
зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка не ад ной чы за ўва жаў, што 
па вы шаць уз рост без зго ды на ро да не бу дуць. Як лю дзі 
ўспры ма юць той факт, што пра ца ваць, маг чы ма, да вя-
дзец ца даў жэй?

Воль га ШЫШ ЛО: У нас ва Уні вер сі тэ це трэ ця га ўзрос ту ву-
чац ца лю дзі 60+. Ле тась най ста рэй ша му сту дэн ту быў 91 год. І з 
лі ку слу ха чоў ёсць лю дзі, якія пра цяг ва юць пра ца ваць на пен сіі і 

ў 70. Па во пы це пра цы за тры га ды пра ек та, ма гу ска заць ад но: 
ка лі жан чы на ў 55 га доў ак тыў ная, то для яе вы хад на пен сію ў 
та кім уз рос це — стрэс. Па коль кі ёсць сі лы і жа дан не пра ца ваць, 
тым больш ка лі пра ца бы ла не вель мі цяж кай фі зіч на. Ін шы 
вы па дак, ка лі ў лю дзей ёсць праб ле мы са зда роў ем: яны ўжо 
ча ка юць гэ тай пен сіі, каб ад па чыць. А ка лі за ро бак яшчэ быў 
не вя лі кім і ча ла век ра зу мее, што пен сія бу дзе амаль та кой жа, 
то жа дан ня пра ца ваць асаб лі ва ня ма.

Мне, як спе цы я ліс ту, яко му за 30, псі ха ла гіч на ляг чэй ус-
пры няць рэ фор му, па коль кі я за раз поў ная сіл. Для мя не па-
вы шэн не пен сій на га ўзрос ту — гэ та нар маль на. А ча ла ве ку ў 
50 псі ха ла гіч на бу дзе цяж ка.

Ла ры са БАГ ДА НО ВІЧ: Зна чыць, асноў ную ро лю ў са ве це 
па він ны ады граць асо бы ма ла до га ўзрос ту.

Яў ген ЗА ХА РАЎ: Маё мер ка ван не, што мы па куль да па-
вы шэн ня пен сій на га ўзрос ту не га то вы. Ха ця і ра зу ме ем гэ тую 
праб ле му. На пэў на, ра шэн не па він на быць пры ня та праз рэ-
фе рэн дум ці штось ці па доб нае.

Ла ры са БАГ ДА НО ВІЧ: Рэ фе рэн дум — пра цэ ду ра да ра-
гая. Ды і на за ві це мне ха ця б ад ну кра і ну, якая бы ла га то ва да 
па вы шэн ня пен сій на га ўзрос ту? Мне зда ец ца, коль кі ні рых-
туй ся, ка лі на сту пае мо мант пры маць ра шэн не, ні хто не бу дзе 
зга джац ца. Заў сё ды хо чац ца ад клас ці гэ тую зме ну на паз ней. 
Ха ця адзін са сцэ на ры яў рэ фар ма ван ня пра ду гледж вае, што 
ў лю дзей бу дзе маг чы масць сыс ці на пен сію ра ней за вы зна-
ча ны тэр мін. Але ў та кім вы пад ку яны бу дуць атрым лі ваць 
мен шыя вы пла ты.

«Звяз да»: Ка лі па вы шаць уз рост, то на коль кі? Так, Су-
свет ны банк рэ ка мен дуе бе ла рус кай ула дзе да 2020 го да 
па сту по ва пад няць пен сій ны ўзрост жан чын да 60 га доў, 
да 2026-га да вес ці пен сій ны ўзрост і муж чын, і жан чын да 
63, а да 2030-га — да 65 га доў.

Лю боў ВА РО НІ НА: У мя не за меж ныя ка ле гі не раз пы та лі ся: 
ча му ва шы жан чы ны жы вуць на 10 га доў даў жэй, а на пен сію 
вы хо дзяць на пяць га доў ра ней? І я не ма гу па тлу ма чыць. За 
мя жой лі чаць, што роз ні ца ў пен сій ным уз рос це ў 5 га доў — 
дыс кры мі на цыя для жан чын. Мне зда ец ца, на ней кім эта пе 
муж чын і жан чын да вя дзец ца зраў няць.

Глеб ШЫ МА НО ВІЧ: Ліч бы Су свет на га бан ка вы ве дзе-
ны з раз лі кам на тое, каб зба лан са ваць Фонд са ца ба ро ны 
на сель ніц тва. Але па вы сіць уз рост да 65 — сур' ёз ны крок. 
Ён не бу дзе ўспры ня ты ста ноў ча. Та му, мяр кую, ка лі па вя-
ліч ваць пен сій ны ўзрост, то вель мі па сту по ва. Асноў най за-
да чай з'яў ля ец ца зра біць умо вы, якія бу дуць сты му ля ваць 
за ня тасць на сель ніц тва ва ўзрос це. Што ў нас част ко ва ўжо 
іс нуе. Ты не пры му ша еш іс ці пра ца ваць, а ства ра еш умо вы, 
ка лі ча ла век сам хо ча. Сі ту а цыя, ка лі лю дзі і атрым лі ва юць 
пен сію, і пра цу юць, не па ляп шае фі нан са вы стан фон ду, але 
і не вя дзе яго ў мі нус.

Ла ры са БАГ ДА НО ВІЧ: Для боль шас ці па вы шэн не пен-
сій на га ўзрос ту амаль ні чо га не зме ніць. Па ста тыс ты цы, 
25 пра цэн таў па жы лых лю дзей сён ня пра цяг ва юць пра ца-
ваць. А ка лі браць пер шыя пяць га доў пас ля вы ха ду на 
пен сію — больш за па ло ву. Ды і мно гім га лі нам, ка лі не 
пра цяг ваць кант рак ты з людзь мі пас ля вы ха ду на пен сію, 
бу дзе цяж ка. Той жа ме ды цы не ці аду ка цыі. Дзе та ды браць 
пра фе сар скі склад?

Яў ген ЗА ХА РАЎ: Але ўсе сфе ры роз ныя. У нас на МА Зе 
з агуль най коль кас ці ра бот ні каў — 18 ты сяч — пен сі я не ры 
скла да юць уся го толь кі 12 пра цэн таў. Мо жа, у сфе ры аб слу-
гоў ван ня і са цы яль най, дзе пра ца ляг чэй шая, пен сій ны ўзрост 
па вы сіць, а тым, хто за ня ты на вы твор час ці, па кі нуць сён няш ні 
ўзро вень?

Ла ры са БАГ ДА НО ВІЧ: Так мы вяр та ем ся да дыс кры мі на-
цыі. Ства ра ю чы та кую сі ту а цыю, мы ні бы та зга джа ем ся з тым, 
што лю дзі, якія пра цу юць у пра мыс ло вас ці, жы вуць менш за 
тых, хто ся дзіць у офі сах. Але трэ ба імк нуц ца да та го, каб і на 
вы твор час ці бы лі ўмо вы, якія не па гар ша юць зда роўе. Драб ніць 
на ка тэ го рыі не ра зум на. У нас і так ёсць роз ныя спі сы, і ка лі мы 
раз мя жу ем на сель ніц тва, якое па він на да пра ца ваць да поў на га 
пен сій на га ўзрос ту, яшчэ на ней кія гру пы, то атры ма ец ца блы-
та ні на. Чым больш драб лен няў, тым больш спа ку саў і праб лем. 
Та му, на пэў на, ды рэк тыў на па він на быць вы ра ша на: маў ляў, з 
заўт ра пен сій ны ўзрост ва ўсіх бу дзе па вы ша ны.

«Звяз да»: Не ка то рыя ба яц ца, што ча ла век у та кім уз-
рос це — ужо не ра бот нік. На коль кі зда роўе да зва ляе па-
жы лым пра ца ваць?

ПЕН СІЙ НЫ ЎЗРОСТ:
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«Асноў ная за да ча сён няш ніх пен сій ных змя нен няў 
у тым, каб ума ца ваць ста біль насць Фон ду 
са цы яль най аба ро ны. Каб усё тое, што мы 
атрым лі ва ем за раз, за ха ва ла ся і не бы ло та ко га, 
што на сту піў ме сяц і ня ма чым вы пла ціць пен сію».

Што нам дасць па вы шэн не пен сій на га ўзрос ту? 
Ці мож на гэ та га па збег нуць? Якія фак та ры трэ ба 
ўліч ваць пры пра вя дзен ні рэ фор мы? Ад ка зы 
на гэ тыя пы тан ні з на мі шу ка лі эка на міст Да след ча га 
цэнт ра Ін сты ту та пры ва ты за цыі і ме недж мен та 
Глеб ШЫ МА НО ВІЧ, на мес нік стар шы ні Па ста ян най 
ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 
па пра цы і са цы яль ных пы тан нях 
Ла ры са БАГ ДА НО ВІЧ, да цэнт ка фед ры ге ран та ло гіі 
і ге ры ят рыі Бе ла рус кай ме ды цын скай ака дэ міі 
пас ля дып лом най аду ка цыі, кан ды дат ме ды цын скіх 
на вук Лю боў ВА РО НІ НА, кі раў нік на ву чаль ных 
на прам каў Уні вер сі тэ та трэ ця га ўзрос ту 
Воль га ШЫШ ЛО, ва лан цёр-вы клад чык кам п'ю тар ных 
кур саў та го ж уні вер сі тэ та Аляк сандр ГЛУ ХОЎ ЧАН КА 
і на мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня кад раў 
Мінск ага аў та ма біль на га за во да Яў ген ЗА ХА РАЎ.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)


