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CE ŞTIM DESPRE PENSIA DE STAT?

LegislaŃie actuală

1 PUNCT PENSIE= 45% din salariul mediu brut

Rata de înlocuire – mai slabă în cazul persoanelor cu 
venituri mai mari

Perspective

2009 

1 PUNCT PENSIE= 42,2% din salariul mediu brut

PENSIE

1 PUNCT PENSIE= 42,2% din salariul mediu brut

Rata de dependenŃă: ~ 1 angajat / 1 pensionar

Termen mediu şi lung (����2050)

TendinŃe demografice negative

Îmbătrânirea populaŃiei (>65 ani ~ 33% locuitori)

Rata de dependenŃă: ~ 1 angajat / 2,5 pensionari

1 PUNCT PENSIE ~ 22% din salariul mediu brut

Sistemul public de pensii = nesustenabil !
Pensionarii – standard de via Ńă foarte sc ăzut



CE ŞTIM DESPRE PENSIA DE STAT?

Perspective

Termen mediu şi lung (����2050)

Măsuri pentru reducerea deficitului bugetului public 
de pensii

�Urcarea vârstei de pensionare

�Cuprinderea în sistem a tuturor categoriilor de 
salariaŃi

PENSIE

salariaŃi

�Indexarea pensiei cu inflaŃia, NU cu salariul mediu

Sistemul public de pensii = nesustenabil !
Pensionarii – standard de via Ńă foarte sc ăzut

Prognoză

Rata de înlocuire a salariului prin pensie ~ 22%

“Sperăm ca prin măsurile întreprinse să asigurăm, cumulat prin Pilonul I 
si II de pensii, o rată de înlocuire de circa 45%”

Scrisoarea  de intenŃie adresată FMI de Guvernul României, aprilie 2009



I

SOLUłIA ���� SISTEMUL DE PENSII MULTIPILON

I II III IV

Redistributiv

PAYG

Obligatoriu

Pensie de 
subzistenŃă

FinanŃat

Acumulare

Obligatoriu 
<35 ani

Facultativ 
35 - 45 ani

Pensie 
suplimentară

FinanŃat

Acumulare

Facultativ

Pensie de 
completare

Alte formule de 
economisire

� Pensii ocupaŃionale

� Asigurări de viaŃă cu 
capitalizare

� Fonduri mutuale 

� etc.



CE ŞTIM DESPRE PILONUL II?

12 COMPANII DE ADMINISTRARE

12 FONDURI DE PENSII OBLIGATORII

11 grad mediu de risc

1 grad ridicat de risc

PARTICIPANȚI

> 4,84 milioane participanți = 89% salariați

~ 4,45 milioane participanți cu contribuții

> 25% din participanți fără contribuții / lunar

Contribuția medie: 27 – 30 lei/lună

ACTIVE

~ 465 milioane euro active nete (sept. 2009)

RANDAMENT (de la lansare, mai 2008)

~15%/an – cel mai bun din regiune

Rezultate încurajatoare

II



CE ŞTIM DESPRE PILONUL II?

LegislaŃie actuală

ContribuŃia anuală – în creştere progresivă până la 6%

2008 � 2% 2009 � 2,5% …

Cel mai redus nivel de contribuŃie, la nivel mondial

PerformanŃe actuale

15% randament financiar - cea mai bună din regiune

PerspectivePerspective

2009 

ContribuŃia a fost “îngheŃată” la 2%

2010 ���� …

Reluarea creşterii contribuŃiilor la cererea FMI - ritm incert

Pierderi constante pentru participanŃi

Incertitudine asupra cadrului legislativ (trend regional)

Subfinan Ńare ���� Acumulare sub nivelul a şteptat

II



CE SOLUȚII AVEM PENTRU O PENSIE DECENTĂ ?

PENSIA DE STAT

CARIERA ”MEDIE”

Salariu = SME

CARIERA ”DE SUCCES”

Salariul INITIAL < SME

Salariul FINAL = 4 x SME

Prăbușirea

standardului de viață

Pensie = 1 pp

45% SME

45% salariul final

Pensie ~ 2,5 pp

2,5 x 45% SME = 1,125 SME

<30% salariul final

O problemă

de supraviețuire

(SME = Salariul mediu pe economie)



CE SOLUȚII AVEM PENTRU O PENSIE DECENTĂ ?

PENSIA DE STAT

(noua legislaŃie nu asigură procentul de 45% pe termen lung)

+

PENSIA
ADMINISTRATĂ PRIVAT

+

PENSIA

< 2% din veniturile gospodăriilor din România sunt 
destinate economisirii
50% din români nu economisesc deloc
67% din populaŃia urbană nu are niciun fel de rezerve

ANGAJATORII = ROL ESENȚIAL

PENSIA
FACULTATIVĂ

+

ALTE FORME DE ECONOMISIRE



CE ŞTIM DESPRE PILONUL III?

10 COMPANII DE ADMINISTRARE

13 FONDURI DE PENSII FACULTATIVE

1 grad scăzut de risc

11 grad mediu de risc

1 grad ridicat de risc

PARTICIPANȚI

~ 179.000 participanți ~ 3,5% salariați~ 179.000 participanți ~ 3,5% salariați

Contribuție ~ în limitele deductibilității

ACTIVE

~ 40 milioane euro active nete (sept. 2009)

RANDAMENT

~7,62%/an – expunere mai mare pe piața de capital

– potențial de creștere mai mare

Nivel de participare înc ă foarte redus

III



CE ŞTIM DESPRE PILONUL III?

Participarea angajatorilor (CSSPP, aug.2009)

Nivel de participare înc ă foarte redus

III

56% - angajatori
13% - angajatori + participanți
31% - participanți



CE ŞTIM DESPRE PILONUL III?

Deductibilitate  fiscală

400 euro/an angajat + 400 euro/an angajator

Contribuția angajatorului – inclusă în baza de calcul a 
taxelor sociale

Nivelul contribuției - limitat la 15% din venitul brut
III

Nivelul contribuției - limitat la 15% din venitul brut

Plata contribuției – individual sau prin intermediul 
angajatorului

Nivel de participare înc ă foarte redus



TENDINłE PE PIAłA MUNCII

Ce doresc angajaŃii



DE CE S-AR IMPLICA ANGAJATORII ÎN PILONUL III ?

Criză sau nu ... anumite categorii de angajați sunt îndreptățite 
să aștepte  beneficii suplimentare din partea angajatorului

Angajații apreciază acest tip de beneficiu

Angajatorii au o responsabilitate socială

"Reducere strategică a costurilor”

Utilizați avantajele fiscale pentru a vă recompensa 
angajații, cu costuri optime



OPȚIUNI DE LUAT ÎN CONSIDERARE

Aplicare diferenŃiată a beneficiilor

� la nivelul deductibilităŃii pentru anumite grupuri de angajaŃi
� valori mai mari sau pachete mai complexe pentru angajaŃii 
“cheie”

Angajatorii acordă pensii diferenŃiate după criterii 
ierarhice şi de senioritate ....

Europa de 
Vest

70%

Ńările 
ECE

14% 




