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• Érdemi hosszú távú megtakarítás alacsony mértékű és koncentrált.

• Önyp átlagos egyenleg kb. 2 évre havi 50e kiegészítést ad.

• Magas és alacsony egyenlegek szóródása, nemfizető tagok.

• Megtakarítások: 1m felett kb. lakosság 10%-a, míg valódi nyugdíjcélú

megtakarítása néhány tízezer háztartásnak lehet.

• Többségnek csak néhány havi félretett tartalék.

• Magától nem megy. 25 év után sem.

• „Öngondoskodás” kampányok mellett/helyett intézményi megoldások.

• Autoenrolment – kvázi-önkéntes.

• Nem igényel aktív döntést/lépést, jól kalibrált default megoldások!

• A dolgozó számára nem kötelező, kiléphet.

• Ehhez kell aktívan tenni, és lemond kedvezményekről (munkáltatói + állam).

• 60-80%-ra nőhet a lefedettség.

• Új-Zéland, UK, US vállalati, Olaszország, Törökország, Lengyelország.

Megtakarítási helyzetkép, intézményi megoldás
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The Inverting Pyramid, The World Bank, 2014

Lefedettség

Peksevim, S. and V. Akgiray (2019), Reforming the Pension System in Turkey: Comparison of
Mandatory and Auto-Enrolment Pension Systems in Selected OECD Countries
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• Új-Zéland, UK: 40-70% lefedettség, alacsony (kb. 10%) kilépési hányad.

• UK: 10 millió új megtakarító! NEST-nél az új megtakarítók 80%-a.

• 6-8% tagdíj (munkavállaló + munkáltató) + állam

• TK és PL friss, még sok tapasztalat nincs.

• TK magas (> 50%) kilépés. Bizalmatlanság. Munkáltató nem járul hozzá.

• TK, PL: a szegmentált, nem hatékony piaci struktúra maradt fenn.

AE tapasztalatok
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• Munkáltatói hozzájárulás.

Enélkül a siker esélye alacsony. A munkaerőhiány idején reális lehet.

• Tagdíj mértéke.

Alacsony → kis nyugdíj. Magas → kilépések. Fokozatosság. Default!

• Hozzáférés más célokra.

Bevonzást segíti. Nyugdíjat csökkenti. Befektetések kevésbé hatékonyak.

• Bizalom.

Múltbeli rossz tapasztalatok. Állam és piac! „…Varsóra vessétek!”

Néhány fontos szempont
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• Hanem a piaci struktúra, a befektetési döntéshozatal, a governance.

• Egy újonnan felépítendő, magas lefedettségű piacnak megfelelő bruttó és

nettó hozamokat kell tudnia biztosítani.

Mégsem ezek a legfontosabb szempontok
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IOPS Working Paper No.6

A szolgáltatók száma és a költségszint között nincs egyszerű kapcsolat

40 éves költséghányad vs a szolgáltatók száma
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Díjszintek alakulása a kezelt vagyonra vetítve
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OECD Private Pension Outlook 2008, with extensions

• Szegmentált, magas díjszintű KKE/LatAm piacok.

• A kezelt vagyon-arányos díjak főleg (sokáig kizárólag) a növekvő vagyon

miatt csökkentek, és 100-150 bp magasságában ragadtak be.
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• Svéd PPM, Kosovo Savings Trust, NEST:

Vagyon 2-50 mrd EUR, vk díj 5-35bp, teljes költség 5-50bp

• CEM Benchmarking globális nagy alapok, US állami nyugdíjalapok, 401 (k)

nyugdíjalapok, alapítványok, US Thrift Savings Plan:

Vagyon többszáz mrd USD, vk díjak 7-50 bp

• A díjakat a nagy méret és/vagy a piaci struktúra tudja csökkenteni.

• A „nyilvánosság”/”pénzügyi kultúra”/”verseny” önmagában kevés.

• Rendeleti díjszabályozás limitált hatású a kis és szegmentált piacokon.

• Rejtett költségek (befalapok, tranzakciós, stb.).

• Hüvelykujj-szabály: 1% költségdifferencia→ 20% végső vagyon-csökkenés.

Díjszint példák

OECD Pension Outlook 2018, az egyes intézmények beszámolói
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• Nyilvánosság, árszabályozás, és piaci struktúra megoldások.

• Professzionális befektetési döntéshozatal, befektetési bizottság, igazgatóság.

• Külső vagyonkezelők versenyeztetése intézményi árakon, „vakszámla”,

központosított adminisztráció.

• Vezetési struktúra, mind az államtól, mind egyes piaci szereplőktől független

működés. Megfelelő diverzifikációs lehetőség!

• Az igazgatósági tagok kiválasztása áttekinthető folyamatok alapján.

• Külső igazgatósági tagok, akár nemzetközi szakértők bevonása.

• Olcsó default életciklus/céldátum portfoliók. Esetleg aktív választás.

• Aktív vagy index? Globális rv és államkv inkább passzív.

• Magas szintű professzionális governance + hatékony piaci struktúra→

magasabb hosszútávú kockázattal módosított hozamok és alacsonyabb díjak.

• Hosszú távú eredményre fókuszáló, könnyen érthető nyilvánosságra hozatal.

• Átlépések és korai tőkekivonás minimalizálása→ jobb nettó hozamok.

Befektetések, default megoldások, governance


