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"Соціальне страхування в Україні в контексті пенсійної реформи"
Розглянуто основні проблемні моменти поточного функціонування
системи соціального страхування України. Показано, що основною перешкодою для завершення пенсійної реформи є відсутність необхідних умов.
Відзначено соціальну відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності. Особливу увагу приділено аспектам реалізації соціальної відповідальності підприємств і необхідності зниження загального навантаження
на бізнес у вигляді обов’язкових платежів. Акцентовано увагу на доцільності використання жорсткого режиму державного регулювання пенсійної
системи для забезпечення успішної реалізації пенсійної реформи.
Соціальна відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності
в Україні може розбудовуватися тільки при наявності істотних стимулів,
що враховують слабкі фінансові позиції національних господарюючих
суб’єктів. Ставки внесків на різні види соціального страхування повинні
бути погоджені між собою з урахуванням необхідності зниження загального навантаження на бізнес у вигляді обов’язкових платежів. Одним
з найважливіших завдань є збільшення частки заробітної плати у ВВП,
оскільки зниження рівня заробітної плати призведе до недостатності
страхових внесків у фонди соціального страхування. Основною перешкодою для завершення пенсійної реформи в Україні є відсутність необхідних умов для впровадження другого рівня пенсійної системи. Поки ці
умови будуть створені, найбільш перспективний шлях для пенсійної
реформи полягає в розвитку третього рівня пенсійної системи (уведення
професійних пенсійних і корпоративних пенсійних планів) і пошуці шляхів
звільнення першого рівня пенсійної системи від деяких необґрунтованих
можливостей дострокового виходу на пенсію. Значення ефективного
державного регулювання пенсійної системи зросте в ході реалізації пенсійної реформи.
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