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ine "apocalipsa
pensiilor"! Veni-
þii, neaveniþii ºi
alte "lighioane"
dau pe dinafarã
în presa scrisã,
emisiunile audio
ºi video. La pro-
priu ºi la
figurat. Se
exploate-

azã incertitudinea pe care - unii
cu bunã ºi interesatã ºtiinþã, gu-
vernanþii din prostie crasã! - o
întreþin.

Se vehiculeazã adevãruri,
neadevãruri ºi, mai ales, jumã-
tãþi de adevãr ºi de neadevãr.

O "mamaie" ºi-un "tataie" - cu aere
de "guru" conservat cu salicilat - vor-
besc cu aplomb despre creºterea defi-
citului de finanþare la "pensii".

Alþii, mai tinerei, vãdit prãpãstioºi
(ca sã nu zic, trepanaþi) decreteazã
"guvernul vrea sã confiºte în interes
propriu Pilonul II!". Mare þi-e grãdina,
Doamne!

Despre aserþiunile - mai degrabã
obscure - proferate de la vârful pirami-
dei ºi dinspre diletanþii care "þin tira"

Contra-puterii (neo-forma sub
care s-au adãpostit reprezentan-
þii opoziþiei), ce sã zic? Niºte
inºi acolo ºi ei! Evident, în cãu-
tare de crampoane.

Sigur cã existã un deficit la
"pensii". Ceea ce nu se spune
este cã acest deficit n'are nicio
legãturã, nici cu Pilonul I, nici

cu Pilonul II (la asta deficitul înseam-
nã pierderi din administrarea defectu-
oasã a activelor). Are legãturã cu pen-
siile "sinecurã", alea "necontributive"
care se finanþeazã din bugetul de stat,

adicã din produsul fiscal!
Cã este aºa, iatã situaþia pe ultimii 5

ani a veniturilor ºi cheltuielilor Bu-
getului asigurãrilor sociale de stat (mi-
lioane lei), date oficiale din Bugetul
general consolidat. (vezi tabelul 1)

Pentru pilonul II, spre a înþelege
"cum stã treaba", cred cã nu stricã sã
rememorãm cârligele.

1. Ce este Pilonul II? Este sistemul
fondurilor de pensii administrate pri-
vat, cunoscut ºi sub denumirea de pen-
sii private obligatorii, cu contribuþii
definite.

În acest sistem de "pensii" (mai co-
rect, sistem de venituri de înlocuire)
administrate privat, contribuþiile sunt
nominale ºi devin proprietatea partici-
pantului (titularului/asiguratului),
imediat ce sunt virate în contul perso-
nal al acestuia din cadrul fondului de
pensii.

2. În anul 2008 - an de tristã aminti-
re! - guvernul Tãriceanu adopta ca so-
luþie de operaþionalizare a Legii
411/2004 privind fondurile de pensii
administrate privat (modificatã prin
OUG nr. 112/2007) splitarea contribu-
þiei salariatului dedicatã finanþãrii
pilonului I, respectiv,
ü o tranºã pentru pilonul I (regimul

standard de pensii bazat pe capitaliza-
rea de drepturi la un venit de înlocuire)
ºi
üo tranºã pentru aºa-numitul Pilon II

(un regim de capitalizare a contribuþii-
lor sub formã de "unitãþi de fond").

Cu scârþâieli - aºa curge apa pe
Dâmboviþa! - prin splitare s-au alocat
din contribuþiile celor înregimentaþi
"prin efectul legii" cote - calculate ca
procentaj din venitul salarial mediu -
în creºtere, dupa cum urmeazã (vezi

tabelul 2).

Ca urmare, cele 7 fonduri de pensii
active pe piaþa fondurilor (Aripi, AZT
Viitorul tãu, BCR, BRD, Metropolitan
Life Pensii, NN ºi Vital) acumulaserã
la 31 martie 2018, 42,53 miliarde lei.

În structura principalelor active, ti-
tlurile de stat reprezentau 61%, depo-
zitele bancare 8,3%, iar acþiunile,
20,3%.

Numãrul de participanþi (investitori)
era de 7,111 milioane persoane.

Rata medie lunarã a participaþiei/ti-
tular a fost de » 100 lei.

Costul efectiv al administrãrii anua-
le (în 2017, » 2,85%) a reprezentat -
grosso modo - circa 244 milioane lei!

(continuare în pagina 7)

TotPilonulIIîn1000decuvinte
TABEL 1

Specificaþie 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017

Venituri 50.111 52.328 54.944 52.428 58.018

Cheltuieli 49.911 52.080 54.704 52.196 57.695

Sold + 200 + 240 + 240 + 232 + 323

TABEL 2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2,00 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,10 5,10
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