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AHK Romania sustine sistemul de pensii administrate privat (asa numitul Pilon II) din Romania si puncteaza in cele de
mai jos avantajele acestuia, precum si riscurile pe termen lung pe care le implica modificarea cadrului actual de
functionare. Un sistem de pensii bazat pe economisire cum este Pilonul II reprezinta o necesitate, daca avem in
vedere evolutia demografica a Romaniei, confirmata de prognozele realizate de organisme internationale. Acesta va
contribui, alaturi de Pilonul I, la

Coaliţia pentru Dezvoltarea României solicită autorităţilor menţinerea actualei structuri,
bazate pe cei trei piloni, a sistemului de pensii
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Coaliţia pentru Dezvoltarea României (CDR), una dintre cele mai importante iniţiative ale mediului de afaceri din
România, reuneşte reprezentanţi ai investitorilor români şi străini în România. Organizaţia este condusă de un
Consiliu Director format din preşedinţii şi vicepreşedinţii a şase asociaţii de business: Asociaţia Oamenilor de Afaceri
din România (AOAR), Camera de Comerţ Americană în România (AmCham), Camera de Comerţ Franceză în România
(CCIFER), Camera de Comert si Industrie Româno-Germană (AHK), Consiliul Investitorilor Străini (FIC) şi Romanian
Business Leaders (RBL). Coaliţia pentru Dezvoltarea României (CDR) a solicitat autorităţilor, în cadrul unei conferinţe
de presă, menţinerea actualei structuri bazate pe trei piloni a sistemului de pensii şi reglementarea, în cel mai scurt
timp, a creşterii nivelului contribuţiei la Pilonul II la 6%, faţă de 3,75% cât este în prezent. Totodată, experţii CDR
menţionează faptul că nici Executivul, nici legiuitorii nu au explicat, până acum, publicului prin ce anume măsurile
planificate ar fi în beneficiul celor 7 milioane de contributori la sistemul de pensii private şi cum au ajuns la concluzia
că aceste măsuri sunt cea mai bună dintre soluţiile posibile pentru bunăstarea viitoare. Reprezentanţii celor 25 de
asociaţii de business, camere de comerţ bilaterale şi confederaţii au atras atenţia asupra impactului sistemic negativ
pe care l-ar genera renunţarea la Pilonul II de pensii sau o eventuală reducere a contribuţiilor la acesta. De
asemenea, 15 dintre respectivele organizaţii au adresat Guvernului un apel comun, pentru a nu a destabiliza
arhitectura actuală a sistemului de pensii, ci să facă eforturi pentru creşterea până la 6% a contribuţiilor, conform
calendarului prevăzut de lege şi în acord cu interesele pe termen lung ale cetăţenilor României. În viziunea experţilor
din cadrul CDR, contribuţiile la Pilonul II sunt proprietate privată a celor care contribuie la sistemul de pensii, „deci
pot fi lăsaţi moştenire”. „Aceasta este principala diferenţă între Pilonul I, în care plata pensiilor încetează în
momentul decesului, şi Pilonul II. Prin urmare, orice modificare a actualului sistem, care prevede acumularea în două
„buzunare” – unul administrat de stat (Pilonul I) şi celălalt administrat privat (Pilonul II) – afectează deopotrivă
veniturile cetăţeanului-pensionar şi veniturile urmaşilor acestuia”, se arată într-un document întocmit de către
specialiştii ai CDR, prezentat joi în conferinţa de presă organizată pe tema situaţiei Pilonului II. De asemenea,
reprezentanţii Coaliţiei au ajuns la concluzia că stoparea completă a contribuţiilor la Pilonul II, fie şi pentru şi
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perioadă de şase luni, ar însemna că „în loc să adunăm banii cu care contribuim lunar în buzunarul nostru,
proprietate personală, îi virăm – fără să ne fi dat în vreun fel consimţământul – către bugetul de stat, la a cărui
gestionare nu avem niciun cuvânt de spus”. De altfel, conform unui calcul BCR, cei peste 7 milioane de contributori
ar pierde în total, prin redirijarea banilor timp de şase luni, 3,6 miliarde de lei (77,6 milioane de euro), la care se
adaugă minusul rezultat din pierderea efectului de multiplicare a investiţiei pe termen lung. Din datele publicate de
CDR rezultă faptul că, în acest moment, fondurile româneşti de pensii au deţineri de circa 19 miliarde de euro la
Bursa de Valori Bucureşti (BVB), echivalentul a 20% din acţiunile liber tranzacţionate şi asigurând astfel 15% din
lichiditate. De asemenea, peste 30 de companii româneşti îşi finanţează dezvoltarea şi datorită investiţiilor realizate
pe Pilonul II, precizează sursa citată. Programul legislativ 2018 pentru perioada mai – decembrie, publicat pe site-ul
Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul în 28 aprilie, anunţă existenţa unui proiect de lege potrivit căruia
contribuţiile la Pilonul II ar urma să fie suspendate în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2018. Mai mult, documentul
propune o contribuţie a angajatului, în sumă fixă, de 84 lei în primul an care urmează să crească anual până la 125 lei
în anul 5, dedusă din impozitul pe venit. Totodată, şi angajatorul ar putea plăti această contribuţie care, în cazul său,
urmează să fie dedusă din impozitul pe profit în funcţie de mărimea companiei (50, 25, 10 angajaţi). De la începutul
acestui an, contribuţiile sociale au trecut în sarcina angajatului. Documentul are ca termen de prezentare în Guvern
luna mai. Ministrul Finanţelor, Eugen Teorodovici, a declarat la începutul acestei săptămâni că orice scenarii cu
privire la sistemul de pensii susţinute de oameni care habar nu au despre activităţile Guvernului produc efecte
negative în costurile de împrumut pe care Ministerul Finanţelor trebuie să le plătească în piaţă şi trebuie analizat
dacă astfel de afirmaţii nejustificate nu ar trebui taxate conform legii. Acesta a subliniat cu autorităţile nu
intenţionează să facă o surpriză „neplăcută”, iar Guvernul va realiza o analiză cu privire la acest subiect, urmând ca
noul concept referitor la pensii să fie prezentat până la începutul lunii iulie. Totodată, Teodorovici a explicat că
trebuie analizate toate costurile care implică acest sistem, menţionând că statul plăteşte administratorilor privaţi 1,5
miliarde de lei. Ministrul Muncii, Olguţa Vasilescu, arătase anterior că aceasta a fost o propunere a Comisiei
Naţionale de Strategie şi prognoză, cu care Guvernul nu este de acord. Contactat de Agerpres, preşedintele Comisiei
Naţionale de Strategie şi Prognoză (CNSP), Ion Ghizdeanu, a precizat că informaţiile legate de suspendarea plăţilor la
Pilonul II de pensii au fost doar scenarii de discuţii publicate din greşeală.
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Administratorii de fonduri de pensii private spun că vor lua în considerare orice cale de atac pentru a proteja banii
celor 7 milioane de români care au contribuit la Pilonul II de pensii. Le cer guvernanţilor să revină la planul iniţial contribuţia să reprezinte 6 procente din salariul brut. Asta în timp ce premierul Dăncilă spune că publicul trebuie să
uite discuţiile despre modificările legate de pensiile administrate privat, iar ministrul de finanţe confirmă că un
proiect va fi gata în această vară. Nici Executivul, nici legiuitorii nu au explicat publicului de ce ar fi în beneficiul celor
7 milioane de români ca sistemul de pensii Pilon II să se schimbe, spun administratorii de fonduri şi asociaţile
mediului de afaceri. Ei solicită creşterea contribuţiei şi spun că banii strânşi deja în conturi sunt proprietatea privată.
Radu Crăciun - preşedintele Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat din România: „Ceea ce pot să îi asigur pe
cei 7 milioane de participanţi este că nu vom rămâne nepăsători, nemişcaţi, noi deja beneficiem de asistenţă juridică
a unor profesioniști şi ne pregătim să luam în considerare orice căi de atac pentru a apăra banii celor care până în
momentul de faţă sunt participanţi la Pilonul II. Care vor fi căile de atac e prematur să discutăm” Pilonul II nu se
desfiinţează, spun reprezentanţii puterii, dar recunosc că se poate modifica. „Spre final de iunie sau început de iulie
va fi momentul în care vom ieși cu un proiect concret, cu un concept nou”, a spus ministrul de finanțe, Eugen
Teodorovici. România se confruntă deja cu o criză demografică, iar lucrurile se vor înrăutăţi, aşa că nu este fezabilă
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renunţarea la Pilonul II de pensii sau suspendarea contribuţiilor, avertizează experţii. Tudor Grecu - reprezentant
firmă de consultanţă : „Prognoza arată că, în 2050, un angajat la acea perioadă va trebui să susţină din venitul pe
care îl generează 1,74 pensionari”. (Vezi detalii aici ) Mediul privat nu susţine nici varianta în care banii ar putea fi
administraţi de stat, după modelul Pilonului II, cu sumele sunt învestite în obligaţiuni şi acţiuni. Dragoş Anastasiu reprezentant Coaliţia pentru Dezvoltarea României: „Tot dl Teodorovici ne-a spus zilele trecute că este dovedit faptul
că statul nu este cel mai bun administrator. În privat e administrat ceva mai bine, iar pușculiţa va avea ceva mai multi
bani peste 15, 20, 30 de ani”. Randamentul obţinut de fondurile administrate privat este de peste 8 procente. În
Europa, statele vor ca pensia să nu reprezinte mai puţin de 70 la sută din ultimul salariu. În România, raportul este de
52 de procente, dacă adăugăm şi contribuţia la Pilonul II. Dacă aceasta nu ar fi virată timp de șase luni, discutăm de o
pierdere de 3,6 mld lei. 1,2 milioane de români cu salariu mediu pe economie, din cei 7 milioane care contribuie la
Pilonul II, au în conturi peste 11 mii de lei fiecare.

Coaliţia pentru Dezvoltarea României: Actuala structură a sistemului de pensii trebuie să
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Coaliţia pentru Dezvoltarea României (CDR) cere autorităţilor menţinerea actualei structuri bazate pe trei piloni a
sistemului de pensii şi reglementarea, în cel mai scurt timp, a creşterii nivelului contribuţiei la Pilonul II la 6%, faţă de
3,75% cât este în prezent. Totodată, experţii CDR menţionează faptul că nici Executivul, nici legiuitorii nu au explicat,
până acum, publicului prin ce anume măsurile planificate ar fi în beneficiul celor 7 milioane de contributori la
sistemul de pensii private şi cum au ajuns la concluzia că aceste măsuri sunt cea mai bună dintre soluţiile posibile
pentru bunăstarea viitoare Astfel, reprezentanţii celor 25 de asociaţii de business, camere de comerţ bilaterale şi
confederaţii au atras atenţia asupra impactului sistemic negativ pe care l-ar genera renunţarea la Pilonul II de pensii
sau o eventuală reducere a contribuţiilor la acesta. De asemenea, 15 dintre respectivele organizaţii au adresat
Guvernului un apel comun, pentru a nu a destabiliza arhitectura actuală a sistemului de pensii, ci să facă eforturi
pentru creşterea până la 6% a contribuţiilor, conform calendarului prevăzut de lege şi în acord cu interesele pe
termen lung ale cetăţenilor României. În viziunea experţilor din cadrul CDR, contribuţiile la Pilonul II sunt proprietate
privată a celor care contribuie la sistemul de pensii, “deci pot fi lăsaţi moştenire”. “Aceasta este principala diferenţă
între Pilonul I, în care plata pensiilor încetează în momentul decesului, şi Pilonul II. Prin urmare, orice modificare a
actualului sistem, care prevede acumularea în două “buzunare” – unul administrat de stat (Pilonul I) şi celălalt
administrat privat (Pilonul II) – afectează deopotrivă veniturile cetăţeanului-pensionar şi veniturile urmaşilor
acestuia”, se arată într-un document întocmit de către specialiştii ai CDR. De asemenea, reprezentanţii Coaliţiei au
ajuns la concluzia că stoparea completă a contribuţiilor la Pilonul II, fie şi pentru şi perioadă de şase luni, ar însemna
că “în loc să adunăm banii cu care contribuim lunar în buzunarul nostru, proprietate personală, îi virăm – fără să ne fi
dat în vreun fel consimţământul – către bugetul de stat, la a cărui gestionare nu avem niciun cuvânt de spus”. De
altfel, conform unui calcul BCR, cei peste 7 milioane de contributori ar pierde în total, prin redirijarea banilor timp de
şase luni, 3,6 miliarde de lei (77,6 milioane de euro), la care se adaugă minusul rezultat din pierderea efectului de
multiplicare a investiţiei pe termen lung. Din datele publicate de CDR rezultă faptul că, în acest moment, fondurile
româneşti de pensii au deţineri de circa 19 miliarde de euro la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), echivalentul a 20%
din acţiunile liber tranzacţionate şi asigurând astfel 15% din lichiditate. De asemenea, peste 30 de companii
româneşti îşi finanţează dezvoltarea şi datorită investiţiilor realizate pe Pilonul II, precizează sursa citată. Coaliţia
pentru Dezvoltarea României (CDR), una dintre cele mai importante iniţiative ale mediului de afaceri din România,
reuneşte reprezentanţi ai investitorilor români şi străini în România. Organizaţia este condusă de un Consiliu Director
format din preşedinţii şi vicepreşedinţii a şase asociaţii de business: Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România
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(AOAR), Camera de Comerţ Americană în România (AmCham), Camera de Comerţ Franceză în România (CCIFER),
Camera de Comert si Industrie Româno-Germană (AHK), Consiliul Investitorilor Străini (FIC) şi Romanian Business
Leaders (RBL). Pillar 2 – press release Pillar 2 – Q&A Scrisoare_Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei Anexa Pilonul II

Apelul companiilor pentru Guvern în scandalul pensiilor: ”Nu spargeți pușculița copiilor!”
Cum au naționalizat Ungaria și Polonia Pilonul II
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După scandalul Pilonului II de pensii, companiile le transmit guvernanţilor să nu spargă “pușculita copiilor”. Coaliţia
pentru Dezvoltarea României, care reprezintă mii firme cu sute de mii de angajaţi, a cerut joi chiar creşterea nivelului
contribuţiei la Pilonul II, de la 3,75%, cât este acum, la 6%, în cel mai scurt timp. Preşedintele Klaus Iohannis a
anunţat că Guvernul încă nu a lămurit situaţia pe care a creat-o, iar ministrul Finanţelor se plânge că ţara noastră se
împrumută tot mai scump din cauza scandalului. Oamenii de afaceri au cerut menţinerea Pilonului II aşa cum este
acum. Dragoş Neacşu, director Erste Asset Management: “Nu spargeţi puşculiţa copiilor!” Dragoş Anastasiu,
preşedinte Coaliţia pentru Modernizarea României: “ Puşculiţa copiilor noştri este obligatorie şi sacră, niciun părinte
nu se va atinge de ea. Pe de altă parte puşculiţa nu este opţională.” Contribuţia la pensia privată ar trebui să crească
pentru că în viitor, pensia să fie jumătate din ultimul salariu al angajatului. Dragoş Anastasiu, preşedinte Coaliţia
pentru Modernizarea României: ” Nu trebuie atacat, ba dimpotrivă trebuie consolidat şi creşterea procentului actual
la cel prevăzut de lege de 6% este obligatorie.” Declaraţia vine în contextul în care Liviu Dragnea tocmai a anunţat că
analizează posibilitatea ca Pilonul II să devină opţional. Fondurile private de pensii investesc banii în acţiuni şi
instrumente sigure. Cele mai mari sume finanţează bugetul, altele sunt în companii de stat şi private listate la Bursă,
firme care sunt afectate acum de planurile Guvernului. Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, recunoște că statul a
fost afectat de acest scandal, şi că plătim dobânzi mai mari pentru împrumuturi. Însă Teodorovici susţine că nu
anunţul ministerului care vorbea despre pilonul 2 ar fi îngrijorat oamenii, ci faptul că politicienii din opoziţie au
reacţionat la situaţia creată. Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor: “ Astfel de mesaje crează foarte mare temere în
piaţă pe diferite zone. Chiar de costurile pe care le plătim la împrumuturile pe care le facem în piață şi sunt efecte
negative pentru că avem parte de mesaje tot mai habarniste.” Preşedintele Iohannis a cerut din nou Guvernului să
lămurească problema Pilonului II. Klaus Iohannis: ”Încă, după atâtea zile, tot nu a venit nimeni să de explice ce se
doreşte acolo.” Declaraţiile despre pilonul II vin după ce Ungaria şi Polonia au naţionalizat în anii trecuţi fonduri din
acest pilon. În Ungaria, totul s-a întâmplat în 2011. Premierul Orban a negat că ar dori o naţionalizare şi le-a spus
maghiarilor ca Pilonul II va fi opţional. Le-a mai spus şi că cine rămâne la Pilonul II face “ceva foarte periculos” care o
să le afecteze pensia”, comparând contribuţia la pensia privată cu un joc de ruletă. 96% şi-au mutat banii la stat,
restul au fost naţionalizaţi. Ungaria a fost retrogradată în categoria “junk - gunoi” de agenţiile de rating. Polonia a
avut altă strategie. Acum trei ani a naţionalizat titlurile de stat cumpărate de fondurile de pensii. Apoi a înfințat un
fond condus de un om numit de Guvern, care a preluat un sfert din banii rămaşi la pensia privată. Dacă oamenii îşi
transferau banii la fond, primeau bonusuri. Iar angajatorii au căpătat o taxă în plus, fiind obligaţi să contribuie în
solidar cu angajaţii lor, câte 2% pentru fiecare salariat. Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că Guvernul încă nu a
lămurit situaţia pe care a creat-o, iar ministrul Finanţelor se plânge că ţara noastră se împrumută tot mai scump din
cauza scandalului. Oamenii de afaceri au cerut menţinerea Pilonului II aşa cum este acum. Dragoş Neacşu, director
Erste Asset Management: “Nu spargeţi puşculiţa copiilor!” Dragoş Anastasiu, preşedinte Coaliţia pentru
Modernizarea României: “ Puşculiţa copiilor noştri este obligatorie şi sacră, niciun părinte nu se va atinge de ea. Pe
de altă parte puşculiţa nu este opţională.” Contribuţia la pensia privată ar trebui să crească pentru că în viitor, pensia
să fie jumătate din ultimul salariu al angajatului. Dragoş Anastasiu, preşedinte Coaliţia pentru Modernizarea
României: ” Nu trebuie atacat, ba dimpotrivă trebuie consolidat şi creşterea procentului actual la cel prevăzut de
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lege de 6% este obligatorie.” Declaraţia vine în contextul în care Liviu Dragnea tocmai a anunţat că analizează
posibilitatea ca Pilonul II să devină opţional. Fondurile private de pensii investesc banii în acţiuni şi instrumente
sigure. Cele mai mari sume finanţează bugetul, altele sunt în companii de stat şi private listate la Bursă, firme care
sunt afectate acum de planurile Guvernului. Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, recunoște că statul a fost
afectat de acest scandal, şi că plătim dobânzi mai mari pentru împrumuturi. Însă Teodorovici susţine că nu anunţul
ministerului care vorbea despre pilonul 2 ar fi îngrijorat oamenii, ci faptul că politicienii din opoziţie au reacţionat la
situaţia creată. Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor: “ Astfel de mesaje crează foarte mare temere în piaţă pe
diferite zone. Chiar de costurile pe care le plătim la împrumuturile pe care le facem în piață şi sunt efecte negative
pentru că avem parte de mesaje tot mai habarniste.” Preşedintele Iohannis a cerut din nou Guvernului să lămurească
problema Pilonului II. Klaus Iohannis: ”Încă, după atâtea zile, tot nu a venit nimeni să de explice ce se doreşte acolo.”
Declaraţiile despre pilonul II vin după ce Ungaria şi Polonia au naţionalizat în anii trecuţi fonduri din acest pilon. În
Ungaria, totul s-a întâmplat în 2011. Premierul Orban a negat că ar dori o naţionalizare şi le-a spus maghiarilor ca
Pilonul II va fi opţional. Le-a mai spus şi că cine rămâne la Pilonul II face “ceva foarte periculos” care o să le afecteze
pensia”, comparând contribuţia la pensia privată cu un joc de ruletă. 96% şi-au mutat banii la stat, restul au fost
naţionalizaţi. Ungaria a fost retrogradată în categoria “junk - gunoi” de agenţiile de rating. Polonia a avut altă
strategie. Acum trei ani a naţionalizat titlurile de stat cumpărate de fondurile de pensii. Apoi a înfințat un fond
condus de un om numit de Guvern, care a preluat un sfert din banii rămaşi la pensia privată. Dacă oamenii îşi
transferau banii la fond, primeau bonusuri. Iar angajatorii au căpătat o taxă în plus, fiind obligaţi să contribuie în
solidar cu angajaţii lor, câte 2% pentru fiecare salariat.
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Administratorii de fonduri de pensii private spun că vor lua în considerare orice cale de atac pentru a proteja banii
celor 7 milioane de români care au contribuit la Pilonul II de pensii. Le cer guvernanţilor să revină la planul iniţial contribuţia să reprezinte 6 procente din salariul brut. Asta în timp ce premierul Dăncilă spune că publicul trebuie să
uite discuţiile despre modificările legate de pensiile administrate privat, iar ministrul de finanţe confirmă că un
proiect va fi gata în această vară. Nici Executivul , nici legiuitorii nu au explicat publicului de ce ar fi în beneficiul celor
7 milioane de români ca sistemul de pensii Pilon II să se schimbe, spun administratorii de fonduri şi asociaţile
mediului de afaceri. Ei solicită creşterea contribuţiei şi spun că banii strânşi deja în conturi sunt proprietatea privată.
Radu Crăciun - preşedintele Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat din România: „Ceea ce pot să îi asigur pe
cei 7 milioane de participanţi este că nu vom rămâne nepăsători, nemişcaţi, noi deja beneficiem de asistenţă juridică
a unor profesioniști şi ne pregătim să luam în considerare orice căi de atac pentru a apăra banii celor care până în
momentul de faţă sunt participanţi la Pilonul II . Care vor fi căile de atac e prematur să discutăm” Pilonul II nu se
desfiinţează, spun reprezentanţii puterii, dar recunosc că se poate modifica. „Spre final de iunie sau început de iulie
va fi momentul în care vom ieși cu un proiect concret, cu un concept nou”, a spus ministrul de finanțe, Eugen
Teodorovici . România se confruntă deja cu o criză demografică, iar lucrurile se vor înrăutăţi, aşa că nu este fezabilă
renunţarea la Pilonul II de pensii sau suspendarea contribuţiilor, avertizează experţii. Tudor Grecu - reprezentant
firmă de consultanţă: „Prognoza arată că, în 2050, un angajat la acea perioadă va trebui să susţină din venitul pe care
îl generează 1,74 pensionari”. (Vezi detalii aici ) Mediul privat nu susţine nici varianta în care banii ar putea fi
administraţi de stat, după modelul Pilonului II , cu sumele sunt învestite în obligaţiuni şi acţiuni. Dragoş Anastasiu reprezentant Coaliţia pentru Dezvoltarea României: „Tot dl Teodorovici ne-a spus zilele trecute că este dovedit faptul
că statul nu este cel mai bun administrator. În privat e administrat ceva mai bine, iar pușculiţa va avea ceva mai multi
bani peste 15, 20, 30 de ani”. Randamentul obţinut de fondurile administrate privat este de peste 8 procente. În
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Europa, statele vor ca pensia să nu reprezinte mai puţin de 70 la sută din ultimul salariu. În România, raportul este de
52 de procente, dacă adăugăm şi contribuţia la Pilonul II . Dacă aceasta nu ar fi virată timp de șase luni, discutăm de
o pierdere de 3,6 mld lei. 1,2 milioane de români cu salariu mediu pe economie, din cei 7 milioane care contribuie la
Pilonul II , au în conturi peste 11 mii de lei fiecare. Pe aceeași temă Viorica Dăncilă i-a primit, pe nepusă masă, în
biroul ei de la Palatul Victoria , pe cei doi șefi ai coaliției PSD ... Scandalul pensiilor administrate privat ia amploare. În
proiectul privind suspendarea contribuţiilor la Pilonul 2 apar... Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, că în
privința pensiilor și a planurilor pentru Pilonul II este o...

Dragos Neascu, Erste: Pilonul II de pensii reprezinta o motivatie pentru tineri sa ramana in
Romania!
Sursa: http://www.diacaf.com/
Keywords: Dragos Anastasiu
25.05.2018 07:01:08vezi articolul
Pilonul II de pensii nu este doar un instrument de economisire pentru pensie, ci are mai multe roluri in societate,
pornind de la educatie financiara, constientizarea dreptului la proprietate privata, finantarea statului si a companiilor
private si chiar stabilizator in perioade de criza. Si totusi, reprezentantii autoritatilor ii poarta sambetele de mai bine
de un an. Mediul de afaceri s-a coalizat, o data in plus, pentru a expune beneficiile acestui sistem si pentru a
impiedica reversarea singurei reforme care a rezistat timp de 10 ani in Romania, indiferent de culoarea politica a
guvernarii. “Nu spargeti pusculita copiilor”! Ana- Maria Vasile 24 Mai 2018 , Finante - Banci Discutiile interminabile
cu privire la functionarea Pilonului II de pensii nu fac bine nimanui, nici macar statului, sustin oamenii de afeceri
reuniti in Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei ( CDR ). Ministerul Finantelor Publice s-a imprumutat mai scump pe
termen scurt si mediu, cu 20-30 de puncte de baza, iar la unele licitatii de titluri de stat ofertele au fost respinse din
cauza ca investitorii au cerut randamente mai mari, ca urmare a informatiilor cu privire la faptul ca vor fi suspendate
contributiile la Pilonul II timp de 6 luni. Efectul de runda I al discutilor cu privire la Pilonul II „S-a creat o stare de
neincredere care a afectat pretul titlurilor de stat si al actiunilor la bursa. (...) Emisiunile de titluri de stat care au avut
loc in ultimele 10 zile au fost negative din punct de vedere al Ministerului de Finante ca emitent. La bursa, avem 7
zile consecutive de valori negative din punct de vedere al pretului actiunilor. Asa se masoara, intr-o prima faza,
neincrederea asupra investitorilor locali si straini”, a explicat Dragos Neacsu , CEO la Erste Asset Management si
vicepresedinte al Romanian Business Leaders . Mai mult, el sustine ca efectul se va vedea mai bine peste cateva
saptamani, cand statul se va imprumuta pe pietele externe. Neacsu a sustinut si rolul Fondurilor de pensii de
stabilizator al pietei financiare in caz de recesiune sau criza, fapt resimtit din plin de Romania in criza precedenta,
cand acesti actori nu existau pe piata. „Statul roman, in momentul de fata, se finanteaza pe pietele locale si
internationale de capital prin emisiuni de titluri de stat care sunt detinute in proportie egala de institutiile
nerezidente, in proportie de 18%, si de fondurile de pensii private si fondurile mututale autohtone, cu aproximativ
acelasi procent. Acest 18% (al investitorilor locali -n.r.) nu exista in 2008-2009. Este un castig al acestor ani”, a
punctat Neacsu. La randul sau, presedintele APAPR , Radu Craciun , a explicat ca, in cazul in care contributiile la
Pilonul II se sisteaza, in eventualitatea unei crize, Fondurile de pensii nu vor dispune de lichiditatea necesara pentru a
“intra la cumparare” cand investitorii straini se retrag, pentru ca lichiditatile lor depind alimentarile lunare, iar
pietele se vor prabusi la fel ca in 2009. Cum actioneaza pensiile private in caz de criza? In 2008, cand fondurile
noastre de pensii erau inca in stadiu de proiect, fondurile nerezidente, anticipand o prabusire a economiei, s-au
grabit sa vanda la pret mic obligatiunile suverane ale Romaniei. Daca ar fi fost functionale, fondurile romanesti de
pensii le-ar fi putut rascumpara cu discount-uri de peste 20%, aducand astfel castiguri importante de capital
milioanelor de contributori, mai spun reprezentantii CDR . Dincolo de investitiile in titluri de stat, Pilonul II de pensii a
contribuit si la dezvoltarea pietei de capital, avand detineri de circa 1,9 miliarde de euro la Bursa de Valori Bucuresti
(adica 20% din actiunile liber tranzactionate, asigurand 15% din lichiditate) si participatii la peste 30 de companii
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romanesti. Iar aceasta contributie ar fi fost si mai importanta daca s-ar fi urmat calendarul de majorare a contributiei
la 6% inca din 2016. “Cele 1,1 miliarde de euro pierdute prin deciziile ultimelor guverne de a nu creste la 6%
procentul alocat Pilonului II ar fi putut finanta o listare de anvergura Hidroelectrica , ceea ce ar fi condus la un
upgrade al Romaniei de la statutul de “piata de frontiera” la cel de “piata emergenta”. Un astfel de salt ar fi putut
genera incredere sporita, atragand sume suplimentare de la alti investitori institutionali - care ar fi contribuit astfel,
si ei, la finantarea dezvoltarii companiilor romanesti”, a explicat Dragos Neacsu . Tinerii, sensibili cand se atenteaza la
proprietatea lor In afara de implicatiile financiare ale Pilonului II exista si un rol educational, dar si de retentie a
tinerilor in tara. Alexandru Lapusan , vicepresedinte ANIS ( Asociatia Patronala a Industriei de Software si Servicii),
spune ca, cel putin in domeniul IT, lucrurile se pot schimba in rau la fel de rapid cu s-au schimbat in bine. In
momentul in care se schimba foarte des legislatia, taxele, ne jucam cu sistemul de pensii, se creaza un sistem
neatractiv pentru investitori, iar marii jucatori pot inchide rapid birourile din Romania pentru a le deschide in alta
tara, iar migratia angajatilor este si mai rapida. “Specialistii din IT pot pleca si mai repede din tara. In doar cateva zile
isi gasesc un job oriunde in Europa . Si, daca in urma cu cativa ani plecau singuri, acum pleaca cu tot cu familii. (...)
Angajatii din IT vor vedea orice modificare a pensiilor private ca pe un atentat la proprietatea lor”, a explicat
Lapusan, sustinand mentinerea sistemului si majorarea contributiei la 6%. Si Dragos Neacsu a adus in dicutie
implicatiile modificarii Pilonului II asupra tinerilor. “Vorbim de oameni tineri si foarte tineri, de sansele si motivatiile
pe care le au pentru a ramane alaturi de noi (in Romania -n.r.)”, a subliniat Neacsu. El a reamintit concluziile unui
studiu la realizarea caruia a participat, din care reiese ca tinerii sunt constienti ca vor avea mai mult de muncit si o
datorie mai mare de platit (din datoria publica), iar 60% cauta surse alternative de venit. Mai mult, 16% dintre ei
considera ca pensia privata este una din sursele stabilitatii financiare pentru mai tarziu. Copiii trebuie invatati sa
puna bani in pusculita! Actualul presedinte al Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei , Dragos Anastasiu , a precizat, la
randul sau, ca sistemul actual de pensii Pilonul II este unul performant, benefic atat in prezent pentru economia
Romaniei si acoperirea deficitului bugetar, dar in special in viitor, pentru copiii de azi, pentru generatiile viitoare. “
Pilonul II trebuie consolidat si cresterea contributiilor la 6% consideram ca este un lucru obligatoriu. (...) Pusculita
copiilor nostri este obligatorie si sacra, nu este optionala. Trebuie sa invatam copiii sa puna bani acolo, nu sa isi
cumpere bomboane”, a punctat Anastasiu. Totodata, reprezentantii CDR au tinut sa reaminteasca faptul ca banii din
Pilonului II sunt privati si apartin participantului sau mostenitorilor acestuia. Legea 411/2004 prevede ca
“participantul la fondurile de pensii administrate privat este proprietarul activului personal din contul sau”; ca pensia
privata este “suma platita periodic participantului sau beneficiarului, in mod suplimentar si distinct de cea furnizata
de sistemul public (unde “beneficiarul” este “mostenitorul participantului, definit conform prevederilor Codului
civil”) si ca “utilizarea contributiei participantului la fondul de pensii in alte scopuri decat cele prevazute de prezenta
lege constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 5 ani”.
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Coaliţia pentru Dezvoltarea României, despre Pilonul II de pensii: „Nu spargeţi puşculiţa
copiilor! ”
Sursa: http://www.mediafax.ro/
Keywords:
24.05.2018 15:34:00vezi articolul
Coaliţia pentru Dezvoltarea României a precizat joi că îşi doreşte de la Guvern să păstreze structura actuală a
sistemului de pensii în trei piloni şi să respecte nivelul legal de contribuţie la Pilonul II, de 6%, faţă de 3,75%, cât este
în prezent. „Să nu uităm că anul acesta, în mai, se împlinesc 10 ani de când au fost livrate primele contribuţii, 10 ani
în care practic Pilonul II a însemnat singura reformă structurală care a rezistat tuturor alternanţelor la putere şi a
produs atâtea efecte benefice în economia reală şi în comportamentul financiar al Românilor. De ce ar trebui să
umblăm acum să schimbăm ceva? Nu spargeţi puşculiţa copiilor!”, a Dragoş Neacşu, CEO Erste Asset Management.
Membrii Coaliţiei pentru Dezvoltarea României cer Guvernului să rspecte nivelul de contribuţie la Pilonul II de pensii
la valoarea iniţială de 6%, ba mai mult, să crească cuantumul contribuţiilor. „Ne dorim în primul rând revenirea la
calendarul iniţial al contribuţiilor la echivalentul a 6% cât era planificat iniţial, ba chiar creşterea contribuţiilor astfel
încât sistemul să fie din ce în ce mai relevant. În al doilea rând, ne dorim lărgirea orizontului investiţional, dar şi o
lege a plăţii pensiilor, ultima verigă care este lipsă pentru a întregi lanţul pensiilor private din România”, a menţionat
Radu Crăciun, preşedintele BCR Pensii - noul preşedinte al Asociaţiei Pensiilor Administrate Privat din România
(APAPR). Reprezentanţii Coaliţiei menţionează că pe parcursul celor 10 ani de când există această structură a
sistemului de pensii au fost supuşi unor riscuri politice privind Pilonul II, însă ceea ce este diferit acum este modul de
mobilizare a mediului de afaceri. „Comunicatele publicate zilnic cred că sunt expresia vie a solidarităţii de care ne-am
bucurat în această perioadă din partea mediului de afaceri, indiferent de originea capitalului. Acest lucru arată de
fapt, miza Pilonului II. Miza este în primul rând legată de prosperitatea românilor şi de dezvoltarea economiei,
pentru că România se confruntă cu un risc major. Şi anume: de a fi bătrână înainte de a fi bogată. Cu alte cuvinte de
a fi bătrână şi săracă, iar acest lucru trebuie evitat”, a menţionat Radu Crăciun. „România nu poate fi bogată decât
economisind, decât acumulând capital pe care să-l folosească la dezvoltare. Nu poate fi bogată prin împrumuturi pe
termen lung, îndatorând generaţiile viitoare de dragul consumului prezent”, a mai adăugat Radu Crăciun. Prezent la
eveniment, Alexandru Lăpuşan, CEO ZiTech şi vicepreşedinte al Asociaţiei Patronale a Industriei de Software şi
Servicii (ANIS), a precizat că modul în care se schimbă legislaţia creează un mediu neatractiv pentru industria IT din
România. „Dacă schimbările legislative crează un mediu neatractiv pentru companii, fapt ce ar putea genera plecarea
companiilor din România, specialiştii din industrie pot să părăsească şi mai uşor ţara. Dacă în trecut plecau singuri,
astăzi pleacă şi cu familiile. Credem că IT-ştii vor vedea orice modificare asupra sistemului actual de pensii ca pe o
naţionalizare a unor drepturi pe care le au deja, iar acest lucru credem că va afecta foarte mult şi partea de
încredere. Prin urmare, ANIS crede că Pilonul II trebuie susţinut, credem că Pilonul II nu numai că tresă fie păstrat,
dar ar trebuie să respecte prevederile iniţiale şi să ajungă la o contribuţie de 6% şi mai mult decât atât suntem
îngrijoraţi că alături de mesajele privind Pilonul II am văzut strecurate în tot felul de comisii şi comitete
guvernamentale inclusiv noi taxe potenţiale care să afecteze împărţirea CAS-ului”, a precizat Alexandru Lăpuşan.
Coaliţia pentru Dezvoltarea României (CDR), una dintre cele mai importante iniţiative ale mediului de afaceri din
România, reuneşte reprezentanţi ai investitorilor români şi străini în România şi este condusă de un Consiliu Director
format din preşedinţii şi vicepreşedinţii a şase asociaţii de business: Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România
(AOAR), Camera de Comerţ Americană în România (AmCham), Camera de Comerţ Franceză în România (CCIFER),
Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK), Consiliul Investitorilor Străini (FIC) şi Romanian Business
Leaders (RBL). Coordonarea Coaliţiei este asigurată prin rotaţie de către unul din membrii Consiliului Director, pentru
o perioadă de şase luni. În cadrul CDR funcţionează 13 grupuri de lucru formate din specialişti cu expertiză în
domeniile Agricultură, Antreprenoriat, Educaţie, Energie, Fiscalitate, Fonduri Europene, Infrastructură, IT&C, Mediu,
Muncă, Sănătate, Servicii Financiare şi Turism. Grupurile de lucru sunt formate din profesionişti şi personalităţi cheie
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din mediul de afaceri, care reprezintă atât capitalul autohton, cât şi cel străin. Grupurile de lucru sunt concepute să
ofere sprijin şi asistenţă de specialitate miniştrilor de resort în special pentru formularea de politici publice care
contribuie la creşterea competitivităţii economiei româneşti.

Coaliția pentru Dezvoltarea României, despre Pilonului 2 de pensii: ,,Nu spargeți pușculița
copiilor. IT-știi pleacă din țară și în câteva zile își găsesc de lucru”
Sursa: http://www.libertatea.ro/
Keywords:
24.05.2018 13:06:09vezi articolul
“Industria IT este mai agilă. În IT, cu doar 100.000 de oameni am atras o industrie străină, dar care generează 5% din
PIB-ul țării. Ne asteptăm la o creștere anuală cu 15% a industriei IT și această creștere s-a datorat faptului că mediul
a fost atractiv. Cand se schimba des taxele și politicile publice se creeaza un mediu neatractiv. Investitorii straini pot
la fel de bine să plece (…)Când există tot felul de mesaje discutabile acestea generează un mediu de neîncredere în
rândul specialistilor de IT. Specialiștii IT pot pleca și mai repde din țară, în câteva zile își pot găsi de lucru în alte țări.
Ba mai mult, aceștia nu pleacă singuri, ci cu toată familia. Și în momentul în care le spunem că pușculita le va fi
spartă este greu sa-i convingem să mai rămână aici”, a declarat Alexandru Lăpusan, fondator și CEO ZITEC și
vicepreședinte al Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii (ANIS). Coaliția pentru Dezvoltarea României
(CDR) este cea mai importantă entitate de business din România și cuprinde 25 de asociații române și străine.
Coaliția cuprinde 54.000 de firme cu peste un milion de angajați, generând peste 50% din PIB-ul țării, a subliniat în
începutul conferinței pe tema Pilonului II de pensii Dragoș Anastasiu, președintele Coaliției.

Coaliţia pentru Dezvoltarea României: Actuala structură a sistemului de pensii trebuie să
se bazeze pe cei trei piloni
Sursa: http://www1.agerpres.ro/agerpres/home
Keywords:
24.05.2018 10:57:08vezi articolul
Coaliţia pentru Dezvoltarea României (CDR) a solicitat autorităţilor, joi, în cadrul unei conferinţe de presă,
menţinerea actualei structuri bazate pe trei piloni a sistemului de pensii şi reglementarea, în cel mai scurt timp, a
creşterii nivelului contribuţiei la Pilonul II la 6%, faţă de 3,75% cât este în prezent. Totodată, experţii CDR
menţionează faptul că nici Executivul, nici legiuitorii nu au explicat, până acum, publicului prin ce anume măsurile
planificate ar fi în beneficiul celor 7 milioane de contributori la sistemul de pensii private şi cum au ajuns la concluzia
că aceste măsuri sunt cea mai bună dintre soluţiile posibile pentru bunăstarea viitoare Astfel, reprezentanţii celor 25
de asociaţii de business, camere de comerţ bilaterale şi confederaţii au atras atenţia asupra impactului sistemic
negativ pe care l-ar genera renunţarea la Pilonul II de pensii sau o eventuală reducere a contribuţiilor la acesta. De
asemenea, 15 dintre respectivele organizaţii au adresat Guvernului un apel comun, pentru a nu a destabiliza
arhitectura actuală a sistemului de pensii, ci să facă eforturi pentru creşterea până la 6% a contribuţiilor, conform
calendarului prevăzut de lege şi în acord cu interesele pe termen lung ale cetăţenilor României. În viziunea experţilor
din cadrul CDR, contribuţiile la Pilonul II sunt proprietate privată a celor care contribuie la sistemul de pensii, "deci
pot fi lăsaţi moştenire". "Aceasta este principala diferenţă între Pilonul I, în care plata pensiilor încetează în
momentul decesului, şi Pilonul II. Prin urmare, orice modificare a actualului sistem, care prevede acumularea în două
"buzunare" - unul administrat de stat (Pilonul I) şi celălalt administrat privat (Pilonul II) - afectează deopotrivă
veniturile cetăţeanului-pensionar şi veniturile urmaşilor acestuia", se arată într-un document întocmit de către
specialiştii ai CDR, prezentat joi în conferinţa de presă organizată pe tema situaţiei Pilonului II. De asemenea,
reprezentanţii Coaliţiei au ajuns la concluzia că stoparea completă a contribuţiilor la Pilonul II, fie şi pentru şi
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perioadă de şase luni, ar însemna că "în loc să adunăm banii cu care contribuim lunar în buzunarul nostru,
proprietate personală, îi virăm - fără să ne fi dat în vreun fel consimţământul - către bugetul de stat, la a cărui
gestionare nu avem niciun cuvânt de spus". De altfel, conform unui calcul BCR, cei peste 7 milioane de contributori
ar pierde în total, prin redirijarea banilor timp de şase luni, 3,6 miliarde de lei (77,6 milioane de euro), la care se
adaugă minusul rezultat din pierderea efectului de multiplicare a investiţiei pe termen lung. Din datele publicate joi
de CDR rezultă faptul că, în acest moment, fondurile româneşti de pensii au deţineri de circa 19 miliarde de euro la
Bursa de Valori Bucureşti (BVB), echivalentul a 20% din acţiunile liber tranzacţionate şi asigurând astfel 15% din
lichiditate. De asemenea, peste 30 de companii româneşti îşi finanţează dezvoltarea şi datorită investiţiilor realizate
pe Pilonul II, precizează sursa citată. Programul legislativ 2018 pentru perioada mai - decembrie, publicat pe site-ul
Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul în 28 aprilie, anunţă existenţa unui proiect de lege potrivit căruia
contribuţiile la Pilonul II ar urma să fie suspendate în perioada 1 iulie - 31 decembrie 2018. Mai mult, documentul
propune o contribuţie a angajatului, în sumă fixă, de 84 lei în primul an care urmează să crească anual până la 125 lei
în anul 5, dedusă din impozitul pe venit. Totodată, şi angajatorul ar putea plăti această contribuţie care, în cazul său,
urmează să fie dedusă din impozitul pe profit în funcţie de mărimea companiei (50, 25, 10 angajaţi). De la începutul
acestui an, contribuţiile sociale au trecut în sarcina angajatului. Documentul are ca termen de prezentare în Guvern
luna mai. La începutul acestei săptămâni, ministrul Finanţelor, Eugen Teorodovici, a declarat, însă, că orice scenarii
cu privire la sistemul de pensii susţinute de oameni care habar nu au despre activităţile Guvernului produc efecte
negative în costurile de împrumut pe care Ministerul Finanţelor trebuie să le plătească în piaţă şi trebuie analizat
dacă astfel de afirmaţii nejustificate nu ar trebui taxate conform legii. Acesta a subliniat cu autorităţile nu
intenţionează să facă o surpriză "neplăcută", iar Guvernul va realiza o analiză cu privire la acest subiect, urmând ca
noul concept referitor la pensii să fie prezentat până la începutul lunii iulie. Totodată, Teodorovici a explicat că
trebuie analizate toate costurile care implică acest sistem, menţionând că statul plăteşte administratorilor privaţi 1,5
miliarde de lei. Anterior, ministrul Muncii, Olguţa Vasilescu, a arătat că aceasta a fost o propunere a CNP (Comisia
Naţională de Strategie şi prognoză, n.r.), cu care Guvernul nu este de acord. Contactat de AGERPRES, preşedintele
Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză (CNSP), Ion Ghizdeanu, a precizat că informaţiile legate de suspendarea
plăţilor la Pilonul II de pensii au fost doar scenarii de discuţii publicate din greşeală. Coaliţia pentru Dezvoltarea
României (CDR), una dintre cele mai importante iniţiative ale mediului de afaceri din România, reuneşte
reprezentanţi ai investitorilor români şi străini în România. Organizaţia este condusă de un Consiliu Director format
din preşedinţii şi vicepreşedinţii a şase asociaţii de business: Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România (AOAR),
Camera de Comerţ Americană în România (AmCham), Camera de Comerţ Franceză în România (CCIFER), Camera de
Comert si Industrie Româno-Germană (AHK), Consiliul Investitorilor Străini (FIC) şi Romanian Business Leaders (RBL).
AGERPRES/(AS - autor: Daniel Badea, editor: Andreea Marinescu, editor online: Ada Vîlceanu) Conținutul websiteului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către
AGERPRES sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea,
modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Detalii în secţiunea Condiții de
utilizare . Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactați Departamentul Marketing –
marketing@agerpres.ro . Utilizarea secţiunii Comentarii reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta termenii şi
condiţiile AGERPRES în ceea ce priveşte publicarea comentariilor pe www.agerpres.ro .

Reprezentanții mediului de afaceri se vor întâlni cu Guvernul săptămâna viitoare pentru a
discuta despre Pilonul II de pensii
Sursa: http://monitoruldestiri.ro/
Keywords:
24.05.2018 15:07:22vezi articolul
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Dragoș Anastasiu, preşedintele Grupului Eurolines România și membru al Fundaţiei Romanian Business Leaders
(RBL), a confirmat că săptămâna viitoare este programată o întâlnirea la Guvern între mai multe organizații care
reprezintă mediul de afaceri și Guvern, pentru a discuta despre Pilonul II de pensii. Acesta a subliniat că nu s-a stabilit
încă o dată anume când se vor întâlni și că se va discuta cu reprezentanții Guvernului, nu doar cu Darius Vâlcov,
consilier al premierului Viorica Dăncilă Tag-uri: Viorica Dăncilă

Coaliţia pentru Dezvoltarea României, despre Pilonul II de pensii: "Nu spargeţi puşculiţa
copiilor!"
Sursa: http://www.romaniatv.net
Keywords:
24.05.2018 16:15:23vezi articolul
"Să nu uităm că anul acesta, în mai, se împlinesc 10 ani de când au fost livrate primele contribuţii, 10 ani în care
practic Pilonul II a însemnat singura reformă structurală care a rezistat tuturor alternanţelor la putere şi a produs
atâtea efecte benefice în economia reală şi în comportamentul financiar al Românilor. De ce ar trebui să umblăm
acum să schimbăm ceva? Nu spargeţi puşculiţa copiilor!”, a Dragoş Neacşu, CEO Erste Asset Management. Membrii
Coaliţiei pentru Dezvoltarea României cer Guvernului să rspecte nivelul de contribuţie la Pilonul II de pensii la
valoarea iniţială de 6%, ba mai mult, să crească cuantumul contribuţiilor. „Ne dorim în primul rând revenirea la
calendarul iniţial al contribuţiilor la echivalentul a 6% cât era planificat iniţial, ba chiar creşterea contribuţiilor astfel
încât sistemul să fie din ce în ce mai relevant. În al doilea rând, ne dorim lărgirea orizontului investiţional, dar şi o
lege a plăţii pensiilor, ultima verigă care este lipsă pentru a întregi lanţul pensiilor private din România”, a menţionat
Radu Crăciun, preşedintele BCR Pensii - noul preşedinte al Asociaţiei Pensiilor Administrate Privat din România
(APAPR). Reprezentanţii Coaliţiei menţionează că pe parcursul celor 10 ani de când există această structură a
sistemului de pensii au fost supuşi unor riscuri politice privind Pilonul II, însă ceea ce este diferit acum este modul de
mobilizare a mediului de afaceri. „Comunicatele publicate zilnic cred că sunt expresia vie a solidarităţii de care ne-am
bucurat în această perioadă din partea mediului de afaceri, indiferent de originea capitalului. Acest lucru arată de
fapt, miza Pilonului II. Miza este în primul rând legată de prosperitatea românilor şi de dezvoltarea economiei,
pentru că România se confruntă cu un risc major. Şi anume: de a fi bătrână înainte de a fi bogată. Cu alte cuvinte de
a fi bătrână şi săracă, iar acest lucru trebuie evitat”, a menţionat Radu Crăciun. „România nu poate fi bogată decât
economisind, decât acumulând capital pe care să-l folosească la dezvoltare. Nu poate fi bogată prin împrumuturi pe
termen lung, îndatorând generaţiile viitoare de dragul consumului prezent”, a mai adăugat Radu Crăciun. Prezent la
eveniment, Alexandru Lăpuşan, CEO ZiTech şi vicepreşedinte al Asociaţiei Patronale a Industriei de Software şi
Servicii (ANIS), a precizat că modul în care se schimbă legislaţia creează un mediu neatractiv pentru industria IT din
România. „Dacă schimbările legislative crează un mediu neatractiv pentru companii, fapt ce ar putea genera plecarea
companiilor din România, specialiştii din industrie pot să părăsească şi mai uşor ţara. Dacă în trecut plecau singuri,
astăzi pleacă şi cu familiile. Credem că IT-ştii vor vedea orice modificare asupra sistemului actual de pensii ca pe o
naţionalizare a unor drepturi pe care le au deja, iar acest lucru credem că va afecta foarte mult şi partea de
încredere. Prin urmare, ANIS crede că Pilonul II trebuie susţinut, credem că Pilonul II nu numai că tresă fie păstrat,
dar ar trebuie să respecte prevederile iniţiale şi să ajungă la o contribuţie de 6% şi mai mult decât atât suntem
îngrijoraţi că alături de mesajele privind Pilonul II am văzut strecurate în tot felul de comisii şi comitete
guvernamentale inclusiv noi taxe potenţiale care să afecteze împărţirea CAS-ului”, a precizat Alexandru Lăpuşan.
Coaliţia pentru Dezvoltarea României (CDR), una dintre cele mai importante iniţiative ale mediului de afaceri din
România, reuneşte reprezentanţi ai investitorilor români şi străini în România şi este condusă de un Consiliu Director
format din preşedinţii şi vicepreşedinţii a şase asociaţii de business: Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România
(AOAR), Camera de Comerţ Americană în România (AmCham), Camera de Comerţ Franceză în România (CCIFER),
Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK), Consiliul Investitorilor Străini (FIC) şi Romanian Business
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Leaders (RBL). Coordonarea Coaliţiei este asigurată prin rotaţie de către unul din membrii Consiliului Director, pentru
o perioadă de şase luni. În cadrul CDR funcţionează 13 grupuri de lucru formate din specialişti cu expertiză în
domeniile Agricultură, Antreprenoriat, Educaţie, Energie, Fiscalitate, Fonduri Europene, Infrastructură, IT&C, Mediu,
Muncă, Sănătate, Servicii Financiare şi Turism. Grupurile de lucru sunt formate din profesionişti şi personalităţi cheie
din mediul de afaceri, care reprezintă atât capitalul autohton, cât şi cel străin. Grupurile de lucru sunt concepute să
ofere sprijin şi asistenţă de specialitate miniştrilor de resort în special pentru formularea de politici publice care
contribuie la creşterea competitivităţii economiei româneşti.

Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană: Pilonul II reprezintă o necesitate, dacă
avem în vedere evoluţia demografică a României
Sursa: http://www.sfin.ro/
Keywords: AHK Romania, Germania
24.05.2018 12:17:49vezi articolul
Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) este reprezentanța oficială a economiei germane și
totodată cea mai mare Cameră de comerț bilaterală din România cu peste 600 de firme membre. AHK România
aparține, alături de Camerele de comerț și industrie germane (IHK), rețelei globale a Camerelor de comerț germane
bilaterale, reunite sub umbrela Uniunii Camerelor de Comerț și Industrie din Germania (DIHK). Camera de Comerţ şi
Industrie Româno-Germană anunţă că susţine sistemul de pensii administrate privat (aşa numitul Pilon II) din
România, precizând că el reprezintă o necesitate, dacă avem în vedere evoluţia demografică a României. AHK
Romania a transmis public un comunicat în care susține sistemul de pensii administrate privat (așa numitul Pilon II)
din România și punctează avantajele acestuia, precum și riscurile pe termen lung pe care le implică modificarea
cadrului actual de funcționare. Câteva detalii din comunicatul AHK România: „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 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.”

. Pensii: Radu Craciun - Romania nu poate fi bogata consumand si indatorand generatiile
viitoare de dragul consumului prezent
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24.05.2018 17:36:09vezi articolul
" Miza existentei pilonului II de pensii este in primul rand legata de prosperitatea viitoare a romanilor si deasemenea
este legata de dezvoltarea economiei " mentiona Radu Craciun – presedintele APAPR (Asociatia pentru Pensiile
Administrate Privat din Romania), la evenimentul organizat de Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei, care reuneste
reprezentanti ai investitorilor romani si straini in Romania. Romania este saraca si batrana " Romania se confrunta cu
un risc major, acela de a fi batrana, inainte de a fi bogata. Cu alte cuvinte, de a fi saraca si batrana. Si acesta este un
lucru care trebuie sa fie evitat. Romania nu poate fi bogata consumand, Romania nu poate fi bogata decat
economisind, decat acumuland capital pe care sa-l foloseasca la dezvoltare. Nu poate fi bogata prin imprumuturi pe
termen lung, nu poate fi bogata indatorand generatiile viitoare de dragul consumului prezent " Citeste si: Pensii –
Lipsa economisirii condamna romanii la saracie " Nu spargeti pusculita copiilor " Acest sistem de pensii pe trei piloni
este benefic atat in prezent, cat si pentru viitor, pentru copiii nostri. si el nu trebui atacat, ci dimpotriva consolidat.
De asemenea, este necesar sentimentul de incredere si predictibilitate si orice schimbare trebuie sa fie pozitiva si
dupa dezbatere publica. Avem nevoie si de educatie si de a nu ne atinge de acea pusculita care reprezinta viitorul
copiiilor nostri, mentiona Dragos Anastasiu, Coalitia pentru Desvoltarea Romaniei. " Pusculita copiilor nostri este
obligatorie si sacra. Niciun parinte nu se atinge de acea pusculita. Pe de alta parte pusculita nu este optionala.
Trebuie sa invatam copiii sa puna bani acolo ", fiindca altfel copiii isi vor cumpara bomboane astazi si nu vor avea
pentru lucruri importante in viitor. Pensii private: Obiective de sustinut In prezent exista o mobilizare fara precedent
si o solidaritate cu sistemul pensiilor private, atat a mediului de afaceri, a companiilor indiferent daca sunt romanesti
sau straine, cat si a presei, a tinerilor carora le pasa de viitorul lor in aceasta tara. Este un moment de interactiune
maxima acum cu administratorii de pensii private. Este si perioada in care se trimit scrisorile anuale catre viitorii
beneficiari, cu sumele acumulate in cont. Citeste si: Afla unde si cat ai cotizat pentru pensie Dar, in ultimele 10 luni,
gradul de interactiune s-a dublat, pe fondul discutiilor privind viitorul pilonului II de pensii. Citeste si: Pilonul II de
pensii este iar in atentia Guvernului - O noua schema de contributii la Pilonul II de pensii Este esential ca aceasta
solidaritate sa continue si ar trebui sa aiba in vedere patru obiective: 1. revenirea la calendarul initial al contributiilor,
la 6% din salariul brut asa cum era initial (nu 3.75% cat este in prezent) 2. in persectiva chiar cresterea contributiei,
pentru ca sistemul sa fie din ce in ce mai relevant 3. largirea orizontului investitional (in ce investesc fondurile de
pensii administrate privat) 4. extrem de important, o legea a platii pensiilor, ultima veriga lipsa pentru a intregi lantul
pensiilor private din Romania. Plata pensiilor private Citeste si: Pensiile private pot fi incasate si lunar din aprilie 2018
Oamenii nu se gandesc inca la pensie, li se pare ca este departe acest moment. Intrebari la call centerele
administratorilor de pensii private, legate de plati, se pun doar cand apar evenimente nefericite si suna persoanele
din familia beneficiarului sa vada cum intra in posesia banilor in calitate de mostenitori. Fiindca acest lucru este de
retinut in momentul in care vorbim de pensii private: contributiile se mostenesc (spre deosebite de pensia din pilon
I, pensia de la stat). Vezi si: Comparatie pensii publice si pensii private " Multi dintre parlamentari nu stiu ca exista un
proiect de lege pentru plata pensiilor. Acum ca au aflat, poate il vor pune pe ordinea de zi a legislativului " mentiona
Radu Craciun Acest articol este proprietatea FinZoom.ro si este protejat de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor
si drepturile conexe. In lipsa unui acord din partea FinZoom.ro puteti prelua maxim 500 de caractere, dar nu mai
mult de jumatate din articol, cu mentionarea sursei si inserarea unui link catre articolul preluat.

AHK Romania sustine sistemul de pensii administrate privat
Sursa: http://www.finzoom.ro/
Keywords: AHK Romania
24.05.2018 17:36:19vezi articolul
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AHK Romania sustine sistemul de pensii administrate privat (asa numitul Pilon II) din Romania si puncteaza in cele de
mai jos avantajele acestuia, precum si riscurile pe termen lung pe care le implica modificarea cadrului actual de
functionare. Un sistem de pensii bazat pe economisire cum este Pilonul II reprezinta o necesitate, daca avem in
vedere evolutia demografica a Romaniei, confirmata de prognozele realizate de organisme internationale. Acesta va
contribui, alaturi de Pilonul I, la imbunatatirea calitatii vietii viitorilor pensionari. Companiile pe care le reprezentam
si care angajeaza cateva sute de mii de persoane considera ca sistemul de pensii actual, construit pe cei trei piloni de
economisire, este unul care va putea sa sustina responsabilitatea asigurarii unui venit la sfarsitul carierei angajatilor.
Pilonul II de pensii din Romania a generat rezultate foarte bune de la infiintare pana in prezent, in conditii de costuri
reduse si de maxima siguranta pentru participanti, romanilor care economisesc prin Pilonul II fiindu-le garantata
valoarea contributiilor nete virate pe parcursul perioadei de economisire, indiferent de evolutiile pietelor financiare.
In sistemul de pensii Pilon II din Romania economisesc in prezent peste 7 milioane de persoane, in numele carora
sunt administrate peste 8,9 miliarde de euro. Fondurile de pensii si banii pe care ii administreaza in sistem privat au,
de asemenea, o importanta deosebita pentru pietele financiare locale. O economie moderna si avansata care sa
ajunga la o convergenta reala cu tarile din vestul Europei are nevoie de piete financiare sofisticate, lichide si stabile.
Acest deziderat ar fi foarte greu de realizat in absenta fondurilor de pensii administrate privat si a investitiilor pe
termen lung pe care acestea le fac. Aceste fonduri sunt si unii dintre cei mai importanti detinatori de titluri de stat
romanesti, avand un rol extrem de important in finantarea activitatii curente a statului si fiind un furnizor esential de
lichiditate pe termen scurt. Romania este o tara cu o piata financiara slab dezvoltata si niveluri reduse de
economisire. Doar existenta unor investitori institutionali cum sunt fondurile private de pensii poate aduce
stabilitatea de care piata financiara locala va avea nevoie pentru a se dezvolta in viitor. Sursa: AHK Romania

AHK: Sistemul de pensii bazat pe economisire cum este Pilonul II, o necesitate în actualele
condiţii demografice
Sursa: http://www.replicaonline.ro/
Keywords:
24.05.2018 01:38:42vezi articolul
AHK: Sistemul de pensii bazat pe economisire cum este Pilonul II, o necesitate în actualele condiţii demografice Un
sistem de pensii bazat pe economisire cum este Pilonul II reprezintă o necesitate, dacă avem în vedere evoluţia
demografică a României, confirmată de prognozele realizate de organisme internaţionale, consideră reprezentanţii
Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România) într-un comunicat, scrie AGERPRES. "Acesta
(Pilonul II, n.r.) va contribui, alături de Pilonul I, la îmbunătăţirea calităţii vieţii viitorilor pensionari. Companiile pe
care le reprezentăm şi 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 susţină responsabilitatea asigurării unui venit la
sfârşitul carierei angajaţilor. Pilonul II de pensii din România a generat rezultate foarte bune de la înfiinţare până în
prezent, în condiţii de costuri reduse şi de maximă siguranţă pentru participanţi, românilor care economisesc prin
Pilonul II fiindu-le garantată valoarea contribuţiilor nete virate pe parcursul perioadei de economisire, indiferent de
evoluţiile pieţelor financiare", se precizează în comunicatul citat. Potrivit AHK, 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. Reprezentanţii investitorilor germani în România menţionează, totodată, că fondurile de pensii şi
banii pe care îi administrează în sistem privat au, de asemenea, o importanţă deosebită pentru pieţele financiare
locale iar o economie modernă şi avansată care să ajungă la o convergenţă reală cu ţările din vestul Europei are
nevoie de pieţe financiare sofisticate, lichide şi stabile. "Acest deziderat ar fi foarte greu de realizat în absenţa
fondurilor de pensii administrate privat şi a investiţiilor pe termen lung pe care acestea le fac. Aceste fonduri sunt şi
unii dintre cei mai importanţi deţinători de titluri de stat româneşti, având un rol extrem de important în finanţarea
activităţii curente a statului şi fiind un furnizor esenţial de lichiditate pe termen scurt. România este o ţară cu o piaţă
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financiară slab dezvoltată şi niveluri reduse de economisire. Doar existenţa unor investitori instituţionali cum sunt
fondurile private de pensii poate aduce stabilitatea de care piaţa financiară locală va avea nevoie pentru a se
dezvolta în viitor", subliniază sursa citată. Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România) este
reprezentanţa oficială a economiei germane şi totodată cea mai mare Cameră de comerţ bilaterală din România.
Înfiinţată în 2002, Camera numără peste 600 de firme-membre şi oferă companiilor o platformă importantă pentru
networking, schimb de informaţii şi experienţe. Programul legislativ 2018 pentru perioada mai - decembrie, publicat
pe site-ul Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul în 28 aprilie, anunţă existenţa unui proiect de lege potrivit
căruia contribuţiile la Pilonul II ar urma să fie suspendate în perioada 1 iulie - 31 decembrie 2018. Mai mult,
documentul propune o contribuţie a angajatului, în sumă fixă, de 84 lei în primul an care urmează să crească anual
până la 125 lei în anul 5, dedusă din impozitul pe venit. Totodată, şi angajatorul ar putea plăti această contribuţie
care, în cazul său, urmează să fie dedusă din impozitul pe profit în funcţie de mărimea companiei (50, 25, 10
angajaţi). De la începutul acestui an, contribuţiile sociale au trecut în sarcina angajatului.

Coaliţia pentru Dezvoltarea României: Actuala structură a sistemului de pensii trebuie să
se bazeze pe cei trei piloni
Sursa: http://www.economica.net/
Keywords:
24.05.2018 10:45:00vezi articolul
Coaliţia pentru Dezvoltarea României (CDR) a solicitat autorităţilor, joi, în cadrul unei conferinţe de presă,
menţinerea actualei structuri bazate pe trei piloni a sistemului de pensii şi reglementarea, în cel mai scurt timp, a
creşterii nivelului contribuţiei la Pilonul II la 6%, faţă de 3,75% cât este în prezent. Totodată, experţii CDR
menţionează faptul că nici Executivul, nici legiuitorii nu au explicat, până acum, publicului prin ce anume măsurile
planificate ar fi în beneficiul celor 7 milioane de contributori la sistemul de pensii private şi cum au ajuns la concluzia
că aceste măsuri sunt cea mai bună dintre soluţiile posibile pentru bunăstarea viitoare Astfel, reprezentanţii celor 25
de asociaţii de business, camere de comerţ bilaterale şi confederaţii au atras atenţia asupra impactului sistemic
negativ pe care l-ar genera renunţarea la Pilonul II de pensii sau o eventuală reducere a contribuţiilor la acesta. De
asemenea, 15 dintre respectivele organizaţii au adresat Guvernului un apel comun, pentru a nu a destabiliza
arhitectura actuală a sistemului de pensii, ci să facă eforturi pentru creşterea până la 6% a contribuţiilor, conform
calendarului prevăzut de lege şi în acord cu interesele pe termen lung ale cetăţenilor României. În viziunea experţilor
din cadrul CDR, contribuţiile la Pilonul II sunt proprietate privată a celor care contribuie la sistemul de pensii, 'deci
pot fi lăsaţi moştenire'. 'Aceasta este principala diferenţă între Pilonul I, în care plata pensiilor încetează în momentul
decesului, şi Pilonul II. Prin urmare, orice modificare a actualului sistem, care prevede acumularea în două 'buzunare'
- unul administrat de stat (Pilonul I) şi celălalt administrat privat (Pilonul II) - afectează deopotrivă veniturile
cetăţeanului-pensionar şi veniturile urmaşilor acestuia', se arată într-un document întocmit de către specialiştii ai
CDR, prezentat joi în conferinţa de presă organizată pe tema situaţiei Pilonului II. De asemenea, reprezentanţii
Coaliţiei au ajuns la concluzia că stoparea completă a contribuţiilor la Pilonul II, fie şi pentru şi perioadă de şase luni,
ar însemna că 'în loc să adunăm banii cu care contribuim lunar în buzunarul nostru, proprietate personală, îi virăm fără să ne fi dat în vreun fel consimţământul - către bugetul de stat, la a cărui gestionare nu avem niciun cuvânt de
spus'. De altfel, conform unui calcul BCR, cei peste 7 milioane de contributori ar pierde în total, prin redirijarea
banilor timp de şase luni, 3,6 miliarde de lei (77,6 milioane de euro), la care se adaugă minusul rezultat din pierderea
efectului de multiplicare a investiţiei pe termen lung. Din datele publicate joi de CDR rezultă faptul că, în acest
moment, fondurile româneşti de pensii au deţineri de circa 19 miliarde de euro la Bursa de Valori Bucureşti (BVB),
echivalentul a 20% din acţiunile liber tranzacţionate şi asigurând astfel 15% din lichiditate. De asemenea, peste 30 de
companii româneşti îşi finanţează dezvoltarea şi datorită investiţiilor realizate pe Pilonul II, precizează sursa citată.
Programul legislativ 2018 pentru perioada mai - decembrie, publicat pe site-ul Ministerului pentru Relaţia cu
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Parlamentul în 28 aprilie, anunţă existenţa unui proiect de lege potrivit căruia contribuţiile la Pilonul II ar urma să fie
suspendate în perioada 1 iulie - 31 decembrie 2018. Mai mult, documentul propune o contribuţie a angajatului, în
sumă fixă, de 84 lei în primul an care urmează să crească anual până la 125 lei în anul 5, dedusă din impozitul pe
venit. Totodată, şi angajatorul ar putea plăti această contribuţie care, în cazul său, urmează să fie dedusă din
impozitul pe profit în funcţie de mărimea companiei (50, 25, 10 angajaţi). De la începutul acestui an, contribuţiile
sociale au trecut în sarcina angajatului. Documentul are ca termen de prezentare în Guvern luna mai. La începutul
acestei săptămâni, ministrul Finanţelor, Eugen Teorodovici, a declarat, însă, că orice scenarii cu privire la sistemul de
pensii susţinute de oameni care habar nu au despre activităţile Guvernului produc efecte negative în costurile de
împrumut pe care Ministerul Finanţelor trebuie să le plătească în piaţă şi trebuie analizat dacă astfel de afirmaţii
nejustificate nu ar trebui taxate conform legii. Acesta a subliniat cu autorităţile nu intenţionează să facă o surpriză
'neplăcută', iar Guvernul va realiza o analiză cu privire la acest subiect, urmând ca noul concept referitor la pensii să
fie prezentat până la începutul lunii iulie. Totodată, Teodorovici a explicat că trebuie analizate toate costurile care
implică acest sistem, menţionând că statul plăteşte administratorilor privaţi 1,5 miliarde de lei. Anterior, ministrul
Muncii, Olguţa Vasilescu, a arătat că aceasta a fost o propunere a CNP (Comisia Naţională de Strategie şi prognoză,
n.r.), cu care Guvernul nu este de acord. Contactat de AGERPRES, preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi
Prognoză (CNSP), Ion Ghizdeanu, a precizat că informaţiile legate de suspendarea plăţilor la Pilonul II de pensii au
fost doar scenarii de discuţii publicate din greşeală. Coaliţia pentru Dezvoltarea României (CDR), una dintre cele mai
importante iniţiative ale mediului de afaceri din România, reuneşte reprezentanţi ai investitorilor români şi străini în
România. Organizaţia este condusă de un Consiliu Director format din preşedinţii şi vicepreşedinţii a şase asociaţii de
business: Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România (AOAR), Camera de Comerţ Americană în România (AmCham),
Camera de Comerţ Franceză în România (CCIFER), Camera de Comert si Industrie Româno-Germană (AHK), Consiliul
Investitorilor Străini (FIC) şi Romanian Business Leaders (RBL).

. Reprezentanții mediului de afaceri se vor întâlni cu Guvernul săptămâna viitoare pentru
a discuta despre Pilonul II de pensii
Sursa: http://www.forbes.ro/
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Dragoș Anastasiu, preşedintele Grupului Eurolines România și membru al Fundaţiei Romanian Business Leaders
(RBL), a confirmat că săptămâna viitoare este programată o întâlnirea la Guvern între mai multe organizații care
reprezintă mediul de afaceri și Guvern, pentru a discuta despre Pilonul II de pensii. Acesta a subliniat că nu s-a stabilit
încă o dată anume când se vor întâlni și că se va discuta cu reprezentanții Guvernului, nu doar cu Darius Vâlcov,
consilier al premierului Viorica Dăncilă și considerat „creierul” Programului de guvernare. „Într-adevăr, urma să
existe o întâlnire în această săptămână, pentru că la nivelul Coaliției n-am avut timpul să mobilizăm toți actorii am
solicitat o amânare. Sperăm că întâlnirea la nivelul Guvernului, că n-aș vrea să personalizăm aici, Coaliția se
întâlnește cu Guvernul și cu reprezentanții Guvernului, se va întâmpla săptămâna viitoare. Încă nu este bătută în cuie
data și ora, dar suntem în discuții cu cabinetele de-acolo și vom vedea ce se va comunica la momentul respectiv”, a
menționat Anastasiu în cadrul unei conferințe organizate de Coaliția pentru Dezvoltarea României (CDR). În urmă cu
două săptămâni, au apărut zvonuri că managerii de fonduri de pensii private s-au întâlnit cu Darius Vâlcov, care le-a
prezentat un proiect legislativ cu o contribuție de 0% la Pilonul II de pensii. Contribuția la acesta este de 3,75%, de la
începutul acestui an, fiind redusă de la 5,1%. (Știre în curs de actualizare)

Coaliţia pentru Dezvoltarea României: Actuala structură a sistemului de pensii trebuie să
se bazeze pe cei trei piloni
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Coaliţia pentru Dezvoltarea României (CDR) a solicitat autorităţilor, joi, în cadrul unei conferinţe de presă,
menţinerea actualei structuri bazate pe trei piloni a sistemului de pensii şi reglementarea, în cel mai scurt timp, a
creşterii nivelului contribuţiei la Pilonul II la 6%, faţă de 3,75% cât este în prezent. Totodată, experţii CDR
menţionează faptul că nici Executivul, nici legiuitorii nu au explicat, până acum, publicului prin ce anume măsurile
planificate ar fi în beneficiul celor 7 milioane de contributori la sistemul de pensii private şi cum au ajuns la concluzia
că aceste măsuri sunt cea mai bună dintre soluţiile posibile pentru bunăstarea viitoare Astfel, reprezentanţii celor 25
de asociaţii de business, camere de comerţ bilaterale şi confederaţii au atras atenţia asupra impactului sistemic
negativ pe care l-ar genera renunţarea la Pilonul II de pensii sau o eventuală reducere a contribuţiilor la acesta. De
asemenea, 15 dintre respectivele organizaţii au adresat Guvernului un apel comun, pentru a nu a destabiliza
arhitectura actuală a sistemului de pensii, ci să facă eforturi pentru creşterea până la 6% a contribuţiilor, conform
calendarului prevăzut de lege şi în acord cu interesele pe termen lung ale cetăţenilor României. În viziunea experţilor
din cadrul CDR, contribuţiile la Pilonul II sunt proprietate privată a celor care contribuie la sistemul de pensii, "deci
pot fi lăsaţi moştenire". "Aceasta este principala diferenţă între Pilonul I, în care plata pensiilor încetează în
momentul decesului, şi Pilonul II. Prin urmare, orice modificare a actualului sistem, care prevede acumularea în două
"buzunare" - unul administrat de stat (Pilonul I) şi celălalt administrat privat (Pilonul II) - afectează deopotrivă
veniturile cetăţeanului-pensionar şi veniturile urmaşilor acestuia", se arată într-un document întocmit de către
specialiştii ai CDR, prezentat joi în conferinţa de presă organizată pe tema situaţiei Pilonului II. De asemenea,
reprezentanţii Coaliţiei au ajuns la concluzia că stoparea completă a contribuţiilor la Pilonul II, fie şi pentru şi
perioadă de şase luni, ar însemna că "în loc să adunăm banii cu care contribuim lunar în buzunarul nostru,
proprietate personală, îi virăm - fără să ne fi dat în vreun fel consimţământul - către bugetul de stat, la a cărui
gestionare nu avem niciun cuvânt de spus". De altfel, conform unui calcul BCR, cei peste 7 milioane de contributori
ar pierde în total, prin redirijarea banilor timp de şase luni, 3,6 miliarde de lei (77,6 milioane de euro), la care se
adaugă minusul rezultat din pierderea efectului de multiplicare a investiţiei pe termen lung. Din datele publicate joi
de CDR rezultă faptul că, în acest moment, fondurile româneşti de pensii au deţineri de circa 19 miliarde de euro la
Bursa de Valori Bucureşti (BVB), echivalentul a 20% din acţiunile liber tranzacţionate şi asigurând astfel 15% din
lichiditate. De asemenea, peste 30 de companii româneşti îşi finanţează dezvoltarea şi datorită investiţiilor realizate
pe Pilonul II, precizează sursa citată. Programul legislativ 2018 pentru perioada mai - decembrie, publicat pe site-ul
Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul în 28 aprilie, anunţă existenţa unui proiect de lege potrivit căruia
contribuţiile la Pilonul II ar urma să fie suspendate în perioada 1 iulie - 31 decembrie 2018. Mai mult, documentul
propune o contribuţie a angajatului, în sumă fixă, de 84 lei în primul an care urmează să crească anual până la 125 lei
în anul 5, dedusă din impozitul pe venit. Totodată, şi angajatorul ar putea plăti această contribuţie care, în cazul său,
urmează să fie dedusă din impozitul pe profit în funcţie de mărimea companiei (50, 25, 10 angajaţi). De la începutul
acestui an, contribuţiile sociale au trecut în sarcina angajatului. Documentul are ca termen de prezentare în Guvern
luna mai. La începutul acestei săptămâni, ministrul Finanţelor, Eugen Teorodovici, a declarat, însă, că orice scenarii
cu privire la sistemul de pensii susţinute de oameni care habar nu au despre activităţile Guvernului produc efecte
negative în costurile de împrumut pe care Ministerul Finanţelor trebuie să le plătească în piaţă şi trebuie analizat
dacă astfel de afirmaţii nejustificate nu ar trebui taxate conform legii. Acesta a subliniat cu autorităţile nu
intenţionează să facă o surpriză "neplăcută", iar Guvernul va realiza o analiză cu privire la acest subiect, urmând ca
noul concept referitor la pensii să fie prezentat până la începutul lunii iulie. Totodată, Teodorovici a explicat că
trebuie analizate toate costurile care implică acest sistem, menţionând că statul plăteşte administratorilor privaţi 1,5
miliarde de lei. Anterior, ministrul Muncii, Olguţa Vasilescu, a arătat că aceasta a fost o propunere a CNP (Comisia
Naţională de Strategie şi prognoză, n.r.), cu care Guvernul nu este de acord. Contactat de AGERPRES, preşedintele
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Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză (CNSP), Ion Ghizdeanu, a precizat că informaţiile legate de suspendarea
plăţilor la Pilonul II de pensii au fost doar scenarii de discuţii publicate din greşeală. Coaliţia pentru Dezvoltarea
României (CDR), una dintre cele mai importante iniţiative ale mediului de afaceri din România, reuneşte
reprezentanţi ai investitorilor români şi străini în România. Organizaţia este condusă de un Consiliu Director format
din preşedinţii şi vicepreşedinţii a şase asociaţii de business: Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România (AOAR),
Camera de Comerţ Americană în România (AmCham), Camera de Comerţ Franceză în România (CCIFER), Camera de
Comert si Industrie Româno-Germană (AHK), Consiliul Investitorilor Străini (FIC) şi Romanian Business Leaders (RBL).

. Coaliţia pentru Dezvoltarea României: Actuala structură a sistemului de pensii trebuie să
se bazeze pe cei trei piloni
Sursa: http://www.mesageruldecovasna.ro/
Keywords:
24.05.2018 22:42:30vezi articolul
Coaliţia pentru Dezvoltarea României (CDR) a solicitat autorităţilor, joi, în cadrul unei conferinţe de presă,
menţinerea actualei structuri bazate pe trei piloni a sistemului de pensii şi reglementarea, în cel mai scurt timp, a
creşterii nivelului contribuţiei la Pilonul II la 6%, faţă de 3,75% cât este în prezent. Totodată, experţii CDR
menţionează faptul că nici Executivul, nici legiuitorii nu au explicat publicului, până acum, prin ce anume măsurile
planificate ar fi în beneficiul celor 7 milioane de contributori la sistemul de pensii private şi cum au ajuns la concluzia
că aceste măsuri sunt cea mai bună dintre soluţiile posibile pentru bunăstarea viitoare Astfel, reprezentanţii celor 25
de asociaţii de business, camere de comerţ bilaterale şi confederaţii au atras atenţia asupra impactului sistemic
negativ pe care l-ar genera renunţarea la Pilonul II de pensii sau o eventuală reducere a contribuţiilor la acesta. De
asemenea, 15 dintre respectivele organizaţii au adresat Guvernului un apel comun, pentru a nu a destabiliza
arhitectura actuală a sistemului de pensii, ci să facă eforturi pentru creşterea până la 6% a contribuţiilor, conform
calendarului prevăzut de lege şi în acord cu interesele pe termen lung ale cetăţenilor României. În viziunea experţilor
din cadrul CDR, contribuţiile la Pilonul II sunt proprietate privată a celor care contribuie la sistemul de pensii, „deci
pot fi lăsaţi moştenire”. „Aceasta este principala diferenţă între Pilonul I, în care plata pensiilor încetează în
momentul decesului, şi Pilonul II. Prin urmare, orice modificare a actualului sistem, care prevede acumularea în două
„buzunare” – unul administrat de stat (Pilonul I) şi celălalt administrat privat (Pilonul II) – afectează deopotrivă
veniturile cetăţeanului-pensionar şi veniturile urmaşilor acestuia”, se arată într-un document întocmit de către
specialiştii ai CDR, prezentat joi în conferinţa de presă organizată pe tema situaţiei Pilonului II. De asemenea,
reprezentanţii Coaliţiei au ajuns la concluzia că stoparea completă a contribuţiilor la Pilonul II, fie şi pentru şi
perioadă de şase luni, ar însemna că „în loc să adunăm banii cu care contribuim lunar în buzunarul nostru,
proprietate personală, îi virăm – fără să ne fi dat în vreun fel consimţământul – către bugetul de stat, la a cărui
gestionare nu avem niciun cuvânt de spus”. De altfel, conform unui calcul BCR, cei peste 7 milioane de contributori
ar pierde în total, prin redirijarea banilor timp de şase luni, 3,6 miliarde de lei (77,6 milioane de euro), la care se
adaugă minusul rezultat din pierderea efectului de multiplicare a investiţiei pe termen lung. Din datele publicate joi
de CDR rezultă faptul că, în acest moment, fondurile româneşti de pensii au deţineri de circa 19 miliarde de euro la
Bursa de Valori Bucureşti (BVB), echivalentul a 20% din acţiunile liber tranzacţionate şi asigurând astfel 15% din
lichiditate. De asemenea, peste 30 de companii româneşti îşi finanţează dezvoltarea şi datorită investiţiilor realizate
pe Pilonul II, precizează sursa citată. Programul legislativ 2018 pentru perioada mai – decembrie, publicat pe site-ul
Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul în 28 aprilie, anunţă existenţa unui proiect de lege potrivit căruia
contribuţiile la Pilonul II ar urma să fie suspendate în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2018. Mai mult, documentul
propune o contribuţie a angajatului, în sumă fixă, de 84 lei în primul an care urmează să crească anual până la 125 lei
în anul 5, dedusă din impozitul pe venit. Totodată, şi angajatorul ar putea plăti această contribuţie care, în cazul său,
urmează să fie dedusă din impozitul pe profit în funcţie de mărimea companiei (50, 25, 10 angajaţi). De la începutul
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acestui an, contribuţiile sociale au trecut în sarcina angajatului. Documentul are ca termen de prezentare în Guvern
luna mai. La începutul acestei săptămâni, ministrul Finanţelor, Eugen Teorodovici, a declarat, însă, că orice scenarii
cu privire la sistemul de pensii susţinute de oameni care habar nu au despre activităţile Guvernului produc efecte
negative în costurile de împrumut pe care Ministerul Finanţelor trebuie să le plătească în piaţă şi trebuie analizat
dacă astfel de afirmaţii nejustificate nu ar trebui taxate conform legii. Acesta a subliniat cu autorităţile nu
intenţionează să facă o surpriză „neplăcută”, iar Guvernul va realiza o analiză cu privire la acest subiect, urmând ca
noul concept referitor la pensii să fie prezentat până la începutul lunii iulie. Totodată, Teodorovici a explicat că
trebuie analizate toate costurile care implică acest sistem, menţionând că statul plăteşte administratorilor privaţi 1,5
miliarde de lei. Anterior, ministrul Muncii, Olguţa Vasilescu, a arătat că aceasta a fost o propunere a CNP (Comisia
Naţională de Strategie şi prognoză, n.r.), cu care Guvernul nu este de acord. Contactat de AGERPRES, preşedintele
Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză (CNSP), Ion Ghizdeanu, a precizat că informaţiile legate de suspendarea
plăţilor la Pilonul II de pensii au fost doar scenarii de discuţii publicate din greşeală. Coaliţia pentru Dezvoltarea
României (CDR), una dintre cele mai importante iniţiative ale mediului de afaceri din România, reuneşte
reprezentanţi ai investitorilor români şi străini în România. Organizaţia este condusă de un Consiliu Director format
din preşedinţii şi vicepreşedinţii a şase asociaţii de business: Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România (AOAR),
Camera de Comerţ Americană în România (AmCham), Camera de Comerţ Franceză în România (CCIFER), Camera de
Comert si Industrie Româno-Germană (AHK), Consiliul Investitorilor Străini (FIC) şi Romanian Business Leaders (RBL).
AGERPRES

Coaliția pentru Dezvoltarea României solicită Guvernului să mențină actuala structură a
sistemului de pensii și să asigure creșterea nivelului contribuției la Pilonul II la 6%
Sursa: http://www.profit.ro/
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Coaliția pentru Dezvoltarea României (CDR) solicită Executivului să mențină actuala structură bazatăpe trei piloni a
sistemului de pensii și să reglementeze, în cel mai scurt timp, creșterea nivelului contribuției la Pilonul II la 6%, față
de 3,75% cât este în prezent. CDR a solicitat acest lucru într-o scrisoare adresată premierului Viorica Dăncilă,
vicepremierului Viorel Ștefan, ministrului Muncii, Lia Olguța Vasilescu, ministerului Finanțelor Publice, Eugen
Teodorovici, și președintelui Autorității de Supraveghere Financiară, Leonardo Badea. ”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. Pilonu| 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-Ie garantată valoarea contribuțiilor nete virate pe parcursul perioadei de economisire, indiferent de evoluțiile
piețelor financiare”, arată scrisoarea CDR, semnată de coordonatorul Coaliției, Dragoș Anastasiu. Reprezentanții CDR
amintesc că 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 si 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 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”, mai arată documentul
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CDR. Reprezentanții celor peste 25 de asociații de business, camere de comerț bilaterale și confederații auatras
atenția în repetate rânduri asupra impactului sistemic negativ pe care l-ar genera renunțarea la Pilonul II de pensii
sau o eventuală reducere a contribuțiilor la acesta. Organizațiile membre ale CDR, cât și alte asociații din mediul de
afaceri au transmis public mesaje similare subliniind riscurile pentru angajați, companii, piețe financiare și pentru
economia românească în ansamblu. De asemenea, 15 organizații au adresat un apel comun solicitând Guvernului să
nu destabilizeze arhitectura actuală a sistemului de pensii, ci dimpotrivă, să facă eforturi pentru creșterea până la 6%
a contribuțiilor, conform calendarului prevăzut de lege și în acord cu interesele pe termen lung ale cetățenilor
României. CDR solicită Executivului o întâlnire în care să explice argumentele privind Pilonul II și să discute
problemele identificate de Guvern. Scrisorii îi este anexat un document care rezumă și explică pe larg, în șapte
puncte, de ce mediul de afaceri susține actualul sistem și îl consideră benefic pentru angajați și pentru România.
Documentul poate fi citit AICI . Informaţiile publicate de Profit.ro pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere şi
cu citarea în lead a sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind
dreptul de autor.

Coaliția pentru Dezvoltarea Rom�niei cere Guvernului 'să nu spargă pușculița copiilor':
Sursa: http://jurnalulbtd.ro
Keywords:
24.05.2018 23:44:10vezi articolul
Coaliția pentru Dezvoltarea Rom�niei a solicitat joi Guvernului să mențină actuala structură bazată pe trei piloni a
sistemului de pensii și să reglementeze, �n cel mai scurt timp, creșterea nivelului contribuției la Pilonul II la 6%, față
de 3,75% c�t este �n prezent. 'Declarațiile publice de p�nă acum au creat confuzie și ne�ncredere la nivelul
comunității de afaceri și al angajaților din Rom�nia și au afectat deja negativ imaginea Rom�niei �n ochii
potențialilor investitori, spune Coaliția. Alexandru Lăpușan, vicepresedinte al ANIS, a avertizat că specialiștii IT �și
pot găsi repede de lucru �n alte țări și pleacă și cu familiile. IT-iștii vor privi orice modificare la Pilonul II ca pe o
naționalizare. "Industria IT este mai agilă. �n IT cu doar 100.000 de oameni am atras o industrie străină, dar care
generează 5% din PIB-ul țării. Ne asteptăm la o creștere anuală cu 15% a industriei IT și această creștere s-a datorat
faptului că mediul a fost atractiv. Cand se schimba des taxele și politicile publice se creeaza un mediu neatractiv.
Investitorii straini pot la fel de bine să plece. C�nd există tot felul de mesaje discutabile acestea generează un mediu
de ne�ncredere �n r�ndul specialistilor de IT. Specialiștii IT pot pleca și mai repede din țară, �n c�teva zile �și
pot găsi de lucru �n alte țări. mai mult, aceștia nu pleacă singuri, ci cu toata familia. Și �n momentul �n care le
spunem că pușculita le va fi spartă este greu sa-i convingem să mai răm�nă aici", a declarat joi Alexandru Lăpusan,
fondator si CEO ZITEC si vicepreședinte al Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii (ANIS), in cadrul
unei conferințe organizate de CDR. Coaliția pentru Dezvoltarea Rom�niei (CDR) este cea mai importantă entitate de
business din Rom�nia care cuprinde 25 de asociații rom�ne și străine. Coaliția cuprinde 54.000 de firme cu peste
un milion de angajați, gener�nd peste 50% din PIB-ul țării, a subliniat �n �nceputul conferinței pe tema Pilonului
II de pensii Dragoș Anastasiu, președintele Coaliției. Radu Craciun, peședintele APAPR: Noi nu am fost mandatați de
către participanții noștri să le negociem pensii mai mici Prezent la eveniment, Radu Craciun, președintele APAPR
(Asociația care reprezintă cei 7 administratori de fonduri de pensii private) a precizat că administratorii se pregătesc
din punct de vedere legal pentru apărarea contribuțiilor pe care le au �n administrare. "Se tot pune problema
negocierilor asupra Pilonului II. Noi nu am fost mandatați de către participanții noștri să le facem pensii mai mici. Noi
cel mult putem să negociem ca pensiile lor să crească. �n niciun caz nu putem fi parteneri ai unui dialog pe tema
scăderii pensiilor rom�nilor. Toate analizele pe acest subiect au fost din partea noastră către ei (Guvern), nu de la ei
către noi.", a spus Radu Crăciun, care a subliniat că se pregătesc din punct de vedere legal pentru a face tot ce e
posibil pentru apărarea contribuțiilor pe care le au �n administrare. Radu Crăciun a remarcat o solidarizare �n
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premieră față de protecția acestui sistem. "Miza existentei Pilonului II de pensii cred că este �n primul r�nd legată
de prosperitatea viitoare a Rom�niei. Rom�nia se confruntă cu un risc major - de a fi bătr�nă �nainte de a fi
bogată, cu alte cuvinte de a fi săracă și bătr�nă. Romania nu poate fi bogată dec�t economisind. Nu poate fi
bogată prin �mprumuturi și �ndatorarea generațiilor viitoare.", a spus Radu Crăciun. Agentia de stiri HotNesws

Presedinte EFOR: Criza pensiilor e cronica si se agraveaza. Dar nu discuti finantele tarii cu
un condamnat pentru coruptie
Sursa: http://www.ziare.com
Keywords:
24.05.2018 00:02:47vezi articolul
Problema pensiilor din Romania este una cronica si care ar trebui rezolvata urgent, pentru ca se agraveaza pe zi ce
trece, dar la ora actuala nu exista un partener credibil de dialog in Guvern, pentru ca puterea de decizie in privinta
finantelor tarii este la Darius Valcov (foto), condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare, explica Sorin Ionita,
presedintele Expert Forum (EFOR). Comentariul a fost facut in contextul in care, dupa izbucnirea scandalului privind
Pilonul II de pensii, Darius Valcov, consilier al premierului Dancila, i-a invitat la discutii pe reprezentantii investitorilor
straini, insa acestia au amanat elegant intrevederea. Citeste mai multe despre: Darius Valcov a chemat AmCham si
Consiliul Investitorilor Straini sa discute despre Pilonul II. Iata pozitia lor oficiala Probele care i-au adus lui Valcov
condamnarea de 8 ani de inchisoare pentru spaga "Pur si simplu nu poti sa discuti cu cineva care conduce un guvern,
ma refer la Darius Valcov, fiind condamnat penal chiar si in prima instanta, pentru chestiuni de coruptie. Nu poti sa
discuti astfel finantele tarii. Nu se intampla asta nicaieri in lume! Si atunci, aceasta discutie, legata de problema
pensiilor, din pacate nu poate fi dusa, desi este urgenta, si e urgenta de multi ani", a declarat pentru Ziare.com Sorin
Ionita, presedintele EFOR. Guvernul PSD-ALDE - a saptea incercare de lovitura asupra Pilonului II de Pensii. Ce e in
spatele reactiilor vehemente de negare Dragnea dezminte nationalizarea Pilonului II de pensii si ameninta cu Codul
Penal. Ce spune despre suspendarea contributiilor Teodorovici nu neaga o posibila suspendare a platilor catre
Pilonul II. Ce a raspuns la intrebarea Ai cui sunt banii? Vosganian (ALDE): Preluarea banilor de la Pilonul II ar fi o
frauda la Constitutie, un abuz. Sunt banii romanilor. Sa ne abtinem de la a mai face revolutii fiscale "E noaptea
mintii!" Sorin Ionita a subliniat ca problemele sunt cunoscute de mult timp si au existat o multime de avertismente,
dar in acest moment nu exista partener de dialog in Guvernul Romaniei. "S-a tot spus, o spune multa lume, am spuso si noi, exista rapoarte, ca va exista o faleza, o prabusire, un varf in momentul cand ies 'decreteii' la pensie, adica
undeva in jurul anului 2030 . Se vede in demografie, sunt multe rapoarte pe tema asta. Aceasta discutie a fost
ingropata multi ani, ea trebuie dusa, dar nu stim cu cine, pentru ca actorul cel mai important lipseste in momentul
asta, e o 'gaura neagra' in mijlocul dezbaterii. Ma refer la decidentul public care trebuie sa organizeze dezbaterea, cu
care trebuie sa discutam si care, la un moment dat, dupa ce asculta parerile din societate, trebuie sa schiteze un plan
de iesire din criza pensiilor, care e una cronica, nu e o chestie de carpeala de la un an la altul sau daca mai sunt bani
anul asta, nu asta e intrebarea. Un guvern intr-o tara suverana relativ maricica, asa cum e Romania, poate carpi
lucrurile un an, doi, trei. Te poti imprumuta, poti escamota niste probleme. Nu se intra in incetare de plati deodata.
Dar problema e mare, e cronica si se agraveaza pe masura ce este amanata . Iar organizatorul acestei dezbateri si cel
care la final trebuie sa ia o decizie lipseste in acest moment, e o non-entitate pe aceasta tema. Guvernul Romaniei nu
exista", a explicat Sorin Ionita. Rugat sa explice de ce sustine asa ceva, cata vreme Liviu Dragnea si Darius Valcov sunt
mai mult decat prezenti in deciziile Guvernului, presedintele EFOR a admis: "E clar ca puterea de decizie pe chestiuni
financiare este delegata dlui Valcov in momentul de fata". "Dl Dragnea nu e acolo, ei discuta liniile mari politic
vorbind, dupa care dl Valcov trebuie sa le implementeze ca si cand ar fi un vicepremier responsabil cu Finantele (cam
asta si e de fapt) . Or, asa ceva nu se poate. Nu putem discuta, nu poti sa pui la masa (asa cum vor ei) Asociatia
Investitorilor Straini sa vorbeasca, sa negocieze, cu dl Valcov. Este noaptea mintii! 'Asa ceva nu exista', cum a zis
ardeleanul cand a vazut girafa...", a comentat acesta. Profesionistii din banci, asigurari si pensii, investitorii si oamenii
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de afaceri cer Guvernului sa pastreze neschimbat Pilonul II Investitorii francezi spun ca Pilonul II ar trebui dezvoltat,
nu suspendat: E singurul care ofera garantia absoluta Camera de Comert Romano-Germana explica de ce Pilonul II
este absolut necesar in Romania Daca Guvernul suspenda Pilonul II, inseamna 2 miliarde de lei pierduti la fondurile
de pensii private. Radu Craciun: Trebuie sa luptam pana la capat! "Nu exista nicaieri in lume genul asta de
vicepremier insarcinat cu bugetul tarii" Si, totusi, la Palatul Victoria este si Viorel Stefan , vicepremier si un bun
specialist in finante publice, care nu e contestat de partenerii de dialog. "Nu e deloc contestat, dar e contestat de
PSD, pentru ca el a fost in Guvern si l-au dat afara. Ar fi bine sa putem discuta cu Viorel Stefan, pentru ca atat cat a
fost in Executiv parea ca are o oarecare responsabilitate si parea un om ponderat si echilibrat. Dar ei l-au dat afara si
au pus pe altcineva. Ce sa intelegi din asta?", a replicat Sorin Ionita. Pentru ca presedintele EFOR a scris intr-un
comentariu pe Facebook ca ceea ce se intampla astazi " e inutil si la limita obscen " si ca " Politica nu-i cu ingeri, dar
ce avem azi e sub orice limita si sub media istorica a Romaniei, chiar socotind si guvernele lui Ceausescu ", l-am
intrebat daca Guvernul Dancila nu ii aminteste de acele guverne comuniste, populate cu marionete si incompetenti.
"Nu stiu, comparatiile cu perioada comunista sunt dificile, pentru ca era un alt tip de regim si acolo oricum nu conta
pe cine pui in Guvern, nu era genul acesta de joc de umbre. Poate ca seamana, dar, totusi, cred ca nici Ceausescu nu
avea condamnati penal la 8 ani de puscarie in Executiv. Nu imi amintesc bine, dar as zice ca nu avea", a comentat
acesta. Pe de alta parte, nu trebuie uitat ca Darius Valcov inca nu este condamnat definitiv, iar cei din tabara politica
a PSD-ALDE spun ca el continua sa se bucure de prezumtia de nevinovatie si, mai mult, exista lideri politici care au
fost urmariti penal, dar ulterior achitati de instanta. "Da, dar pana una alta, Darius Valcov nu a fost achitat. Deci
acum, cand vorbim noi, nu are ce cauta in preajma oricarui act de putere in tara asta, pana nu va fi achitat , pentru
ca nu exista in UE sau in restul Europei sau in alta tara din lume genul asta de vicepremier insarcinat cu bugetul tarii
(...) Ne intoarcem la chestiuni de gradinita, cu statul de drept, cu limite impuse. Sunt lucruri stiute, tacite, care se
intampla peste tot in lume. De exemplu, nu lasi finantele tarii pe mana unui condamnat penal in justitie , nu asa la
modul metaforic! Asta nu se face. Desi nu scrie in nicio lege, in nicio Constitutie, vedeti bine ca alte tari nu o fac. Si
probabil ca e o idee buna sa nu faci asa ceva...", a conchis Sorin Ionita, presedintele Expert Forum. Darius Valcov a
fost condamnat in luna februarie in prima instanta la 8 ani de inchisoare: patru ani de inchisoare pentru trafic de
influenta , sase ani pentru spalare de bani si doi ani pentru operatiuni financiare sau acte de comert incompatibile cu
functia. Darius Valcov a fost numit consilier de stat in Guvernul Dancila. E trimis in judecata in 2 dosare de coruptie
Dragnea: Darius Valcov a fost tot timpul la Guvern. E de o valoare economica rara, are dreptul sa traiasca Tariceanu
crede ca Valcov e competent, iar dosarele penale nu prea conteaza Darius Valcov, consilierul premierului Dancila,
condamnat la 8 ani de inchisoare Dancila a explicat la Bruxelles de ce il are consilier pe Darius Valcov, condamnat la 8
ani cu executare Darius Valcov, invitat la prima sedinta a Comisiei Nationale pentru trecerea Romaniei la euro

New details on Government’s plans for Pillar II Pension Fund. Teodorovici: Nothing is
suspended, in June-July we will come up with a new concept. AHK: Pension system based
on saving such as Pillar II, necessity in current demographic circumstances
Sursa: http://www.nineoclock.ro/
Keywords: AHK Romania
24.05.2018 09:54:03vezi articolul
Finance Minister Eugen Teodorovici stated on Wednesday that no contribution to the Pillar II Pension Fund is being
suspended, the publishing of the bill on the Government’s website being “a syncope,” adding that the Government
will come up with a new concept on private pensions “at the end of June or early July.” “Taxpayers must know today
that nothing is being suspended. The conclusions reached will be known by all. At the end of June or early July we
will come up with a concrete bill, a new concept,” Eugen Teodorovici said. The Finance Minister added that an ample
discussion on the Pillar II Pension Fund will take place “in the following days or in one or two weeks.” “It will be a
discussion with all data on the table, whether they are from ALDE, from PSD, from the Government’s level or from
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the administration, the technical side, we will all discuss, and we will publicly come out with a conclusion. The
administrators of the private pensions will also take part in the talks, all actors involved will be there,” Teodorovici
pointed out. The official made the statement after a series of measures concerning the Pillar II Pension Fund –
including the suspension of contributions from July 1 st to December 31 st , and a fixed contribution rate, set to
climb from RON 84 to RON 125 and to be paid equally by both the employer and the employee – was posted on the
Government’s website as part of the legislative programme for 2018. Teodorovici said this was “a syncope.” Prior to
that, Premier Viorica Dancila pointed out that an analysis on the Pillar II Pension Fund will be carried out at the
Labour Ministry but that she rules out its abolishment. Stanescu: Abolishment of the Pillar II Pension Fund was
never considered. Unfortunate communication from the Prognosis Commission Deputy Premier Paul Stanescu
explained on Wednesday that the suspension of the Pillar II Pension Fund was never considered, adding that the
Government should explain what this pillar means and whether the future pensions will be higher or lower. He
added that the bill on the suspension of contributions to the Pillar II Pension Fund was “an unfortunate
communication” on the part of the Prognosis Commission. “I say it again: the suspension of the Pillar II Pension Fund
was never considered. Such a thing was never considered, it was only a proposal from the Prognosis Commission.
Moreover, in my opinion, and I said this publicly, the Government must explain very well what the Pillar II Pension
Fund means, for the generations that switched to the Pillar II without anyone asking them anything. I would like to
know whether my pension will be higher or lower. The Government should explain it to me, and Ms Olguta Vasilescu
will probably explain it in the upcoming period. I repeat, this must be optional, because it was generated by
someone from the Prognosis Commission, simple.” Likewise, referring to the statement that former Finance Minister
Ionut Misa made on 20 June 2017, according to which the abolishment of the Pillar II Pension Fund was being
discussed, Stanescu replied: “I haven’t heard anyone, and no discussion, within the PSD at least. I don’t know about
the Coalition. (…) An unfortunate communication from the Prognosis Commission.” He added: “It was a
communication from someone, without realising what they were saying. The abolishment of the Pillar II Pension
Fund was not discussed within the PSD.” “Pillar II will be abolished. The money will go back to those who contributed
to it, with them having the possibility to opt for the social securities budget or for Pillar III, the private one. They will
choose whether their money will be administered by the state or by the private sector. We haven’t set a timetable,
we plan [to do it] toward the end of the year. (…) The Pillar II Pension Fund administers assets of around RON 40
billion. However, the pension that each taxpayer would benefit from is of around RON 25 per month,” Misa stated
back then. Following that statement, PSD leader Liviu Dragnea said that the scandal over the nationalisation of
private pensions started from Financial Supervisory Authority (ASF) President Misu Negritoiu who knows very well
that in a short while Parliament will sack the ASF leadership because what is happening at the ASF is “very grave”
and insured Romanians stand to suffer. Back then, Dragnea added that “the Romanian Government should ask the
Dutch embassy, the Dutch Government and the leadership of ING Netherlands for explanations, because what this
insurance company has done in Romania maybe it could have done in some Dutch colony or former colony.” AHK:
Pension system based on saving such as Pillar II, necessity in current demographic circumstances A pension system
based on saving, such as Pillar II, represents a necessity, if we take into account Romania’s demographic evolution,
confirmed by the forecasts carried out by the international bodies, the representatives of the Romanian – German
Chamber of Commerce and Industry (AHK Romania) consider in a press release issued on Wednesday. “This [Pillar II,
ed.n.] will contribute, alongside Pillar I, to improving the pensioners’ quality of life. The companies we represent and
which hire several hundred thousand people consider the current pension system, built on the three saving pillars, is
one that will be able to support the responsibility of ensuring an income at the end of the employees’ career.
Romania’s Private Pensions Pillar II has generated good results since its establishment to the present moment, with
reduced costs and maximum security for participants, the Romanians who make savings through Pillar II being
guaranteed the value of their net contribution wired throughout the entire saving period, irrespective of the
evolutions of the financial markets,” the release specifies. According to AHK, over 7 million people currently save
money in the Private Pensions Pillar II, in whose name over 8.9 billion euro are being managed. The representatives
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of the German investors in Romania mention at the same time that the pension funds and the money they manage
privately also bear special importance for the local financial markets and a modern and advanced economy able to
reach a real convergence with countries in western Europe needs sophisticated, liquid and stable financial markets.
“This aspiration would be difficult to achieve in the absence of privately managed pension funds and the long-term
investments they carry out. These funds are some of the most important government securities’ holders, playing an
extremely important role in financing current activities of the state and being an essential provider of short-term
liquidity. Romania is a country with a poorly developed financial market and reduced levels of saving money. Only
the existence of institutional investors such as private pensions funds can bring the stability the local financial
market will need to develop in the future,” the quoted source underscores. The Romanian – German Chamber of
Commerce and Industry (AHK Romania) officially represents the German economy and at the same time the largest
bilateral Commerce Chamber in Romania. Established in 2002, the Chamber has over 600 member firms and
provides companies with an important platform for networking, exchanging information and experience.

Care-i treaba cu Pilonul II?
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Conform estimărilor, în următorii 15 ani fiecare angajat din România va susţine circa 2,5 pensionari, iar în 2040
Pilonul I ar urma să “acopere” doar 25% din salariul mediu brut pe economie, iar Pilonul II ar suplimenta suma cu 1015%. Mai simplu spus, nu vor mai fi suficienţi angajaţi care să asigure pensionarilor un venit decent. Poate că, în
primul şi în primul rând, la asta ar trebui să se gândească actualii guvernanţi, când fac tot felul de analize şi
“scenarii”. Dar, face PSD-ul ce face şi se tot leagă de Pilonul II de pensii. Ultima ispravă este publicarea, pe site-ul
Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul, a Programului legislativ 2018, în care se anunţa existenţa unui proiect de
lege potrivit căruia contribuţiile la Pilonul II ar urma să fie suspendate între 1 iulie şi 31 decembrie 2018. Mai toată
lumea a sărit în sus, şi au apărut reacţii contra chiar şi de unde nu se aştepta nimeni, cum ar fi cele de la Camera de
Comerţ, Industrie şi Agricultură Franceză din România şi de la Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană.
După asta, ministrul Muncii Olguţa Vasilescu s-a apucat să spună că lucrurile nu stau defel aşa, că de fapt nu este un
proiect de lege (dar atunci ce căuta în Programul legislativ?), ci doar un “scenariu” al Comisiei Naţionale de Prognoză
cu care Guvernul nu ar fi de acord, preşedintele instituţiei cu pricina a zis că aşa e, iar ministrul Finanţelor Eugen
Teodorovici mai-mai că s-a apucat de bocit, pe motiv că discuţiile “produc efecte negative în costurile de împrumut
pe care Ministerul Finanţelor trebuie să le plătească în piaţă” – altfel spus Finanţele ar lua împrumuturi cu dobânzi
mai mari din această cauză. Aşa o fi, dar cine e de vină? Papa de la Roma, cei de la Ministerul pentru Relaţia cu
Parlamentul sau contabilii PSD-ului? Mai mult, Teodorovici se întreba retoric “dacă astfel de afirmaţii făcute de
politicieni, care mai de care mai nejustificate, nu ar trebui să fie taxate conform legii”. Da, dom’ ministru, trebuie
taxate, dar chiar o să faceţi asta? Căci, atenţie, ministrul Relaţiei cu Parlamentul este Viorel Ilie, de la ALDE, aliatul
PSD-ului la guvernare. Să lăsăm la o parte circul actual şi să ne reamintim de altele mai vechi. Anul trecut, Ionuţ Mişa,
ministrul Finanţelor de atunci, declara că se vrea desfiinţarea Pilonului II, afirmaţie care i-a sculat în cap o mulţime de
economişti. Boroboaţa a fost oarecum atenuată de însuşi daddy Dragnea, care spunea, la doar cîteva ore după ce lui
Mişa i-a scăpat porumbelul din gură, că nici vorbă de aşa ceva (exact ca Olguţa Vasilescu?). Apoi, fostul premier
Tudose recunoştea că la Finanţe se “lucrează” la Pilonul II şi a avansat ideea a trei variante: de a lăsa lucrurile aşa
cum sunt, de a diminua cota Pilonului II sau de oferi cetăţenilor şansa de a opta între contribuţii doar la Pilonul I
(pensia de stat) sau şi la Pilonul II. Până la urmă contribuţia la Pilonul II a fost “îngheţată” o vreme la 5,1% din salariul
brut, iar în acest an a fost redusă la 3,75%. Unul dintre rezultatele acestei acţiuni este că, după cum afirmă Romanian
Business Leaders, participanţii la Pilonul II au cu 12,9% mai puţini bani în conturile lor de pensii, şi pentru că statul nu
a majorat contribuţia la 6%, dar şi din cauza pierderii efectului de multiplicare a banilor. Mai mult, economia
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României a pierdut circa un miliard de euro, deoarece aproximativ 92% din activele de 9 miliarde de euro ale
Pilonului II sunt investite în ţară. Însă, mai presus de toate astea, ce contează până la urmă este că Pilonul II
reprezintă o “puşculiţă” pentru viitorii pensionari. Deci, care-i treaba cu Pilonul II?

. Ziare pe net AHK: Sistemul de pensii bazat pe economisire cum este Pilonul II, o
necesitate în actualele condiţii demografice
Sursa: http://www.ziare-pe-net.ro/
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Un sistem de pensii bazat pe economisire cum este Pilonul II reprezintă o necesitate, dacă avem în vedere evoluţia
demografică a României, confirmată de prognozele realizate de organisme internaţionale, consideră reprezentanţii
Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România) într-un comunicat, scrie AGERPRES. "Acesta
(Pilonul II, n.r.) va contribui, alături de Pilonul I, la îmbunătăţirea calităţii vieţii viitorilor pensionari. Companiile pe
care le reprezentăm şi 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 susţină...

. Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană: Pilonul II reprezintă o necesitate, dacă
avem în vedere evoluţia demografică a României
Sursa: http://pescurt.ro/
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Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) este reprezentanța oficială a economiei germane și
totodată cea mai mare Cameră de comerț bilaterală din România cu peste 600 de firme membre. AHK România
aparține, alături de Camerele de comerț și industrie germane (IHK), rețelei globale a Camerelor de comerț germane
bilaterale, reunite sub umbrela Uniunii

Coaliţia pentru Dezvoltarea României, despre Pilonul II de pensii: „Nu spargeţi puşculiţa
copiilor! ”
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Coaliţia pentru Dezvoltarea României a precizat joi că îşi doreşte de la Guvern să păstreze structura actuală a
sistemului de pensii în trei piloni şi să respecte nivelul legal de contribuţie la Pilonul II , de 6%, faţă de 3,75%, cât este
în prezent. Coaliţia pentru Dezvoltarea României, despre Pilonul II de pensii: „Nu spargeţi puşculiţa copiilor! ” „Să nu
uităm că anul acesta, în mai, se împlinesc 10 ani de când au fost livrate primele contribuţii, 10 ani în care practic
Pilonul II a însemnat singura reformă structurală care a rezistat tuturor alternanţelor la putere şi a produs atâtea
efecte benefice în economia reală şi în comportamentul financiar al Românilor. De ce ar trebui să umblăm acum să
schimbăm ceva? Nu spargeţi puşculiţa copiilor!”, a Dragoş Neacşu, CEO Erste Asset Management . Membrii Coaliţiei
pentru Dezvoltarea României cer Guvernului să rspecte nivelul de contribuţie la Pilonul II de pensii la valoarea iniţială
de 6%, ba mai mult, să crească cuantumul contribuţiilor. „Ne dorim în primul rând revenirea la calendarul iniţial al
contribuţiilor la echivalentul a 6% cât era planificat iniţial, ba chiar creşterea contribuţiilor astfel încât sistemul să fie
din ce în ce mai relevant. În al doilea rând, ne dorim lărgirea orizontului investiţional, dar şi o lege a plăţii pensiilor,
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ultima verigă care este lipsă pentru a întregi lanţul pensiilor private din România”, a menţionat Radu Crăciun,
preşedintele BCR Pensii - noul preşedinte al Asociaţiei Pensiilor Administrate Privat din România ( APAPR ).
Reprezentanţii Coaliţiei menţionează că pe parcursul celor 10 ani de când există această structură a sistemului de
pensii au fost supuşi unor riscuri politice privind Pilonul II , însă ceea ce este diferit acum este modul de mobilizare a
mediului de afaceri. „Comunicatele publicate zilnic cred că sunt expresia vie a solidarităţii de care ne-am bucurat în
această perioadă din partea mediului de afaceri, indiferent de originea capitalului. Acest lucru arată de fapt, miza
Pilonului II . Miza este în primul rând legată de prosperitatea românilor şi de dezvoltarea economiei, pentru că
România se confruntă cu un risc major. Şi anume: de a fi bătrână înainte de a fi bogată. Cu alte cuvinte de a fi
bătrână şi săracă, iar acest lucru trebuie evitat”, a menţionat Radu Crăciun. „România nu poate fi bogată decât
economisind, decât acumulând capital pe care să-l folosească la dezvoltare. Nu poate fi bogată prin împrumuturi pe
termen lung, îndatorând generaţiile viitoare de dragul consumului prezent”, a mai adăugat Radu Crăciun. Prezent la
eveniment, Alexandru Lăpuşan, CEO ZiTech şi vicepreşedinte al Asociaţiei Patronale a Industriei de Software şi
Servicii ( ANIS ), a precizat că modul în care se schimbă legislaţia creează un mediu neatractiv pentru industria IT din
România. „Dacă schimbările legislative crează un mediu neatractiv pentru companii, fapt ce ar putea genera plecarea
companiilor din România, specialiştii din industrie pot să părăsească şi mai uşor ţara. Dacă în trecut plecau singuri,
astăzi pleacă şi cu familiile. Credem că IT-ştii vor vedea orice modificare asupra sistemului actual de pensii ca pe o
naţionalizare a unor drepturi pe care le au deja, iar acest lucru credem că va afecta foarte mult şi partea de
încredere. Prin urmare, ANIS crede că Pilonul II trebuie susţinut, credem că Pilonul II nu numai că tresă fie păstrat,
dar ar trebuie să respecte prevederile iniţiale şi să ajungă la o contribuţie de 6% şi mai mult decât atât suntem
îngrijoraţi că alături de mesajele privind Pilonul II am văzut strecurate în tot felul de comisii şi comitete
guvernamentale inclusiv noi taxe potenţiale care să afecteze împărţirea CAS -ului”, a precizat Alexandru Lăpuşan.
Coaliţia pentru Dezvoltarea României ( CDR ), una dintre cele mai importante iniţiative ale mediului de afaceri din
România, reuneşte reprezentanţi ai investitorilor români şi străini în România şi este condusă de un Consiliu Director
format din preşedinţii şi vicepreşedinţii a şase asociaţii de business: Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România (
AOAR ), Camera de Comerţ Americană în România ( AmCham ), Camera de Comerţ Franceză în România ( CCIFER ),
Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană ( AHK ), Consiliul Investitorilor Străini ( FIC ) şi Romanian Business
Leaders ( RBL ). Coordonarea Coaliţiei este asigurată prin rotaţie de către unul din membrii Consiliului Director ,
pentru o perioadă de şase luni. În cadrul CDR funcţionează 13 grupuri de lucru formate din specialişti cu expertiză în
domeniile Agricultură, Antreprenoriat, Educaţie, Energie, Fiscalitate, Fonduri Europene , Infrastructură, IT&C, Mediu,
Muncă, Sănătate, Servicii Financiare şi Turism. Grupurile de lucru sunt formate din profesionişti şi personalităţi cheie
din mediul de afaceri, care reprezintă atât capitalul autohton, cât şi cel străin. Grupurile de lucru sunt concepute să
ofere sprijin şi asistenţă de specialitate miniştrilor de resort în special pentru formularea de politici publice care
contribuie la creşterea competitivităţii economiei româneşti.
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