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Doamna Viorica Dăncilă, Prim-Ministru
Domnul Viorel Ștefan, Viceprim – Ministru
Doamna Lia-Olguța Vasilescu, Ministrul Muncii și Justiției Sociale
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Ref:

Importanța menținerii sistemului de pensii private obligatorii

Stimate doamne și stimați domni,
Camera de Comerț Americană în România (AmCham România) și Consiliul Investitorilor Străini (FIC)
susțin sistemul de pensii administrate privat (așa numitul Pilon II) din România și punctează în cele
de mai jos avantajele acestuia, precum și riscurile pe termen lung pe care le implică modificarea
cadrului actual de funcționare.
Un sistem de pensii bazat pe economisire cum este Pilonul II reprezintă o necesitate dacă avem în
vedere evoluția demografică a României, confirmată de prognozele realizate de organisme
internaționale. Acesta va contribui, alături de Pilonul I, la îmbunătățirea calității vieții viitorilor
pensionari.
Companiile pe care le reprezentăm și care angajează câteva sute de mii de persoane, consideră că
sistemul de pensii actual, construit pe cei trei piloni de economisire, este unul care va putea să
susțină responsabilitatea asigurării unui venit la sfârșitul carierei angajaților. Pilonul II de pensii din
România a generat rezultate foarte bune de la înființare până în prezent, în condiții de costuri
reduse și de maximă siguranță pentru participanți, românilor care economisesc prin Pilonul II
fiindu-le garantată valoarea contribuțiilor nete virate pe parcursul perioadei de economisire,
indiferent de evoluțiile piețelor financiare. În sistemul de pensii Pilon II din România economisesc
în prezent peste 7 milioane de persoane, în numele cărora sunt administrate peste 8,9 miliarde de
euro.
Fondurile de pensii și banii pe care îi administrează în sistem privat au, de asemenea, o importanță
deosebită pentru piețele financiare locale. O economie modernă și avansată care să ajungă la o
convergență reală cu țările din vestul Europei are nevoie de piețe financiare sofisticate, lichide și
stabile. Acest deziderat ar fi foarte greu de realizat în absența fondurilor de pensii administrate
privat și a investițiilor pe termen lung pe care acestea le fac. Aceste fonduri sunt și unii dintre cei
mai importanți deținători de titluri de stat românești, având un rol extrem de important în
finanțarea activității curente a statului și fiind un furnizor esențial de lichiditate pe termen scurt.
România este o țară cu o piață financiară slab dezvoltată și niveluri reduse de economisire. Doar
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existența unor investitori instituționali cum sunt fondurile private de pensii poate aduce
stabilitatea de care piața financiară locală va avea nevoie pentru a se dezvolta în viitor.
Anexăm acestei scrisori un document care rezumă și explică pe larg, în șapte puncte, de ce mediul
de afaceri pe care îl reprezentăm susține actualul sistem și de ce îl consideră benefic pentru
angajați și pentru România.
Ne exprimăm deplina disponibilitate de a dialoga pe această temă și de a participa la discuțiile pe
această temă cu experți în domeniul financiar și în administrarea fondurilor de pensii pentru o
analiza exhaustivă a componentelor care definesc actualul sistem și a impactului acestora în
societate, la nivel de cetățean, dar și in economie, la nivel macro. Totodată, mediul de afaceri
susține inițiativele legislative care urmăresc să contribuie constructiv la diminuarea riscurilor
sociale din România și este deschis să participe la dezbateri și întâlniri care să reliefeze situația
bugetului asigurărilor sociale de stat și să identifice soluții de îmbunătățire.
În acest context, vă solicităm o întâlnire în care să explicăm argumentele noastre, să înțelegem
problemele identificate de Guvern și împreună să încercăm să găsim cele mai viabile soluții.
Cu considerație,
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