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ОСНОВНИ теми
Пенсионна архитектура в България

Предизвикателства при присъединяване към единния
пенсионен пазар на ЕС

Приложимо законодателство на ЕС
Дизайн на схемите

Етапи на присъединяване към единния пенсионен пазар
на ЕС (найучените уроци)

БАДЦПО в европейския дебат за пенсиите
PensionsEurope (EFRP), Sofia Ad Нос Group, ЕК, EIOPA



Пенсионна архитектура в България
Pension Sustainability Index

Нетни активи (11+ ПI):
5.4 млрд. лв. (2012 г.)

Осигурени (11 + III):

4 МЛН.

I

~ДПФU пе
ФОНД "Пенсии"

НОИ

Данни: КФН, 2012 г.

Предизвикателства

Приложимо законодателство на ЕС
Кой стълб кой е?

Дизайн на схемите
Индустриалната носталгия на Западна Европа



Приложимо законодателство

Регламент 883/2004 (1408/71)

Директива 2003141 (IORP Directive)
"Една погрешна директива в погрешен момент ... "
1 март 2012 г., Брюксел

ReadjustlRead just ...

Ring- fencing/Ring- fancying

дизайн на схемите
При работодател / С независими индивидуални
партиди
Решение "win-win"

ДПIДВ
Уморени от възможности и ухажвани с
обещания

Придобиване на права & Носимост на права
"Позлатените клетки"



Етапи на присъединяване към
единния пенсионен пазар на ЕС

найучените уроци

Материализация на идолите
когато те престанат да бъдат такива

Предприсъединителна ревност
по-бързо от другите кандидати за членство

Осигурителен евроромантизъм
бягство от действителността

Материализация на идолите

Урокът за България: Привеждането в
съответствие с изискванията на ЕС
не е цел, а средство за постигане на
целта.

Урокът за ЕС: Единство в
разнообразието, а не в еднаквостта.



Предприсъединителна ревност

Урокът за България: Прибързаните
гласувания създават правни разпоредби,
които се нуждаят от прецизиране.

Урокът за ЕС: Подхранването на
предприсъединителна ревност забавя
пренасянето на добри практики.

Осигурителен евроромантизъм

Урокът за България: Не съществува
абсолютната идеална практика на
допълнително пенсионно осигуряване в
Стара Европа.

Урокът за ЕС: Новите държави-членки са
част от решението, не от проблемите на
Стария континент.



БА,IЩПО в европейския дебат за пенсиите
Зелена и Бяла книга за пенсиите

PensionsEurope (EFRP)
occupational ... workplace ... work-related ...

Софийска Ад Хок Група
Източноевропейската школа вДПО

ЕК и EIOPA
консултации, становища, срещи

Европейски пенсионен ренесанс
догонване

Свещените догми и
властващата солидарност

Наченки на Ренесанса



Европейски пенсионен ренесанс
догонване

Солидна солидарност

в една и съща посока или ...
догонвайки други

... НА ИЗТОК ОТ РАЯ


