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Guvernul vrea sa ia 200 milioane EUR
din banii viitorilor pensionari
Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat (APAPR) isi manifesta ingrijorarea fata de informatiile
aparute in mai multe surse importante mass-media, conform carora contributia virata de la bugetul
asigurarilor sociale de stat catre Pilonul II al sistemului de pensii va fi “inghetata” la nivelul actual de 5%
pentru anul 2016. Aceasta informatie este cu atat mai grava cu cat nivelul contributiei virate de la buget
catre fondurile de pensii administrate privat ar trebui sa ajunga la 6% in 2016, conform Legii 411/2004.
“Inghetarea” contributiei la 5% ar insemna sume de circa 200 de milioane de euro care nu vor mai
ajunge in conturile celor aproximativ 6,5 milioane de viitori pensionari, cei care contribuie la Pilonul II al
sistemului de pensii private.
Nerespectarea angajamentelor din Legea 411/2004 si Programul de Convergenta trimis Comisiei
Europene de Guvernul Romaniei i-ar dezavantaja atat pe cei aproape 6,5 milioane de contributori, cat si
sistemul in ansamblu.
Subliniem faptul ca fondurile de pensii private obligatorii au inregistrat performante investitionale
remarcabile pe durata 2008-2015, traversand cu succes criza economica si multiple evenimente
nefavorabile pe pietele financiare. De la lansare si pana in prezent (date actualizate la final de septembrie
2015), fondurile de Pilon II au inregistrat un randament mediu anualizat de 10,25%. Ca urmare,
consideram ca reforma trebuie sa continue in sistemul de pensii private, prin respectarea Legii 411/2004,
care prevede o contributie de 6% pentru Pilonul II in 2016.
O pastrare a nivelului contributiei virate la Pilonul II la 5% ar insemna ignorarea unei legi adoptate
de Parlamentul Romaniei, bani mai putini pentru milioane de viitori pensionari si o lovitura data mediului
de afaceri din Romania, care asteapta predictibilitate si protejarea investitiilor. O astfel de masura este cu
atat mai greu de inteles cu cat Guvernul prognozeaza pentru 2016 un an de crestere economica record, in
care promite sa mizeze pe investitii, dezvoltare si stabilitate.
Speram ca noul Guvern sa isi tina promisiunea de a respecta climatul de legalitate din Romania,
mai ales atunci cand vorbim despre 6,5 milioane de viitori pensionari.

Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) este asociatia profesionala a operatorilor
economici din sistemul de pensii private, cu o reprezentativitate de 100% in acest domeniu. De-a lungul timpului, Asociatia
noastra s-a implicat activ pentru imbunatatirea continua a cadrului legal si procedural în legatura cu sistemul de pensii si
pietele financiare, avand in vedere cele mai bune interese ale celor peste 6,8 milioane de participanti la fondurile private de
pensii (conturi individuale).

