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1 . P R E FAŢĂ

CFA Institute, organizația ai cărei membri sunt
profesioniști în investiții, este extrem de interesată de
sănătatea sistemului financiar și de evoluția acestuia în
viitor. De aceea, am lansat o inițiativă de leadership
intitulată „Viitorul finanțelor” („Future of Finance”).
Discutând cu lideri ai acestei industrii de pe tot globul cu
privire la subiecte importante pentru industrie - și, pană
la urmă, pentru întreaga societate - teama privind o
iminentă criză a sistemelor de pensii s-a dovedit a fi unul
dintre subiectele cele mai presante.
Totuși, determinarea celei mai bune căi pentru a
structura un sistem de pensii sigur este o provocare
serioasă, deoarece acest lucru constituie un subiect ce
acoperă aspecte privind politicile guvernamentale,
practicile angajatorilor, educația investitorilor individuali,
dar și diferențele culturale. În anul 2014, Bill Sharpe,
laureat al premiului Nobel, a ținut o alocuțiune la a 67-a
conferință anuală a CFA Institute, cu tema „Gândirea
financiară - trecut, prezent și viitor”, vorbind despre
interesul său în domeniul cercetării privind pensiile, în
special faza distribuirii resurselor acumulate în timp de
investitorii individuali, afirmând că: „Este o problemă cu
adevărat dificilă - cea mai dificilă problemă cu care m-am
confruntat până acum - deoarece este o problemă
multidimensională.”
Acest subiect intersectează probleme cum sunt
schimbările demografice, erorile cognitive și scepticismul
piețelor. Așa după cum remarca laureatul premiului
Nobel Robert Merton în „Criza planificării perioadei de
pensionare” (Harvard Business Review, Iulie 2014),
trecerea în piețele dezvoltate la planuri cu contribuții
definite a făcut ca această provocare să devină mult mai
acută, necesitând „să regândim modul în care implicăm
participanţii precum și modul cum le investim banii.”
În studiul nostru de piață ”2015 Global Market Sentiment
Survey”, membrii CFA Institute au fost chestionați cu
privire la cel mai subestimat risc care ar putea avea un
impact negativ asupra piețelor globale de capital în
următorii cinci ani. Douăzeci la sută au ales impactul
tendinței demografice de îmbătrânire a populațiilor, în
timp ce paisprezece la sută au selectat deficitele aferente
planurilor de pensii și nivelul scăzut al economisirii
pentru perioada anilor de pensie. Pensionarea reprezintă
pur și simplu, o problemă prea mare pentru a ne
perminte să o ignorăm.

Constatări ca acestea ne-au făcut să reflectăm asupra
modului în care putem contribui noi în mod semnificativ
la acest dialog și cum să începem să schimbăm situația.
Ce poate și ce ar trebui să facă industria de administrare a
fondurilor în acest domeniu - dată fiind importanța
crucială pentru clienții noștri și pentru profesia noastră?
CFA Institute a publicat de 70 de ani articole cu privire la
subiectul pensiilor în revista Financial Analysts Journal
și prin intermediul CFA Research Foundation. Literatura
de specialitate a propus diferite modele de sisteme de
pensii; totuși, încă ne lipsesc o serie de principii care să
stabilească cele mai bune practici în cazul schemelor de
pensii. Prezenta lucrare furnizează un astfel de set de
principii privind structurarea sistemelor de pensii, care
sperăm ca vor constitui o bază de dezbateri și discuții
pentru membrii noștri, și nu numai pentru ei. Lucrarea a
fost elaborată la recomandarea Consiliului consultativ al
inițiativei ”Viitorul Finanțelor” (Future of Finance Advisory
Council) și include contribuțiile unor somități ale
industriei de pe tot globul. După cum menționează
autorii, fiecare țară se află într-un stadiu diferit în această
conversație și se confruntă cu dinamici culturale diferite
ale populației sale. Pentru unii cititori, aceste principii pot
părea foarte familiare, în timp ce pentru alții, acestea ar
putea părea discutabile.
Ne-am bucurat să includem compania Mercer în acest
proiect, dată fiind influența în creștere a indicelui lor
„Melbourne Mercer Global Pension Index”. Suntem
încântați să împărtășim aceste principii, care pot servi ca
bază pentru începerea unui dialog fundamentat între
membrii CFA și alte părți interesate de acest subiect, cu
scopul de a evalua schimbările de care este nevoie în
cadrul propriilor lor sisteme de pensii.
Așteptăm cu nerăbdare o dezbatere sănătoasă și
productivă, care să ne aducă mai aproape de soluții, în
beneficiul societății.
Cu respect,
Paul Smith, CFA
Președinte și CEO
CFA Institute
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2. IN T RO D UC E R E Ş I R E Z U MAT

Securitatea financiară după pensionare are o importanță covârșitoare atât pentru indivizi cât și pentru
societate, deoarece majoritatea țărilor trebuie să facă față efectelor sociale, economice și financiare ale
îmbătrânirii populației. Cele mai importante cauze ale acestei schimbări demografice sunt ratele natalității
în scădere și longevitatea în creștere. Pe scurt, aceasta înseamnă că o proporție tot mai mare a populației
unei țări va fi la pensie și deci nu va mai contribui în mod direct la producția economică. Totuși, în același
timp, majoritatea pensionarilor doresc să își mențină nivelul de trai avut înainte de a se pensiona și să aibă
acces la servicii medicale și de îngrijire a persoanelor vârstnice, de calitate.
Inevitabil, această situație pune presiune financiară pe sistemele de pensii din prezent (fie ele din sectorul
de stat sau din cel privat), în timp ce ponderea tot mai mare a populației vârstnice înseamnă și că există
presiuni politice în creștere pentru ca aceste servicii să fie furnizate.
În timp ce efectele demografice sunt evidente de câțiva ani deja, multe țări au ajuns să le evalueze
semnificația abia recent. Deși dimensiunea prezentă a acestor schimbări variază de la o țară la alta
datorită unor factori locali, în multe economii dezvoltate, pensionarea iminentă a generației numită „baby
boomers” a scos și mai mult în evidență această problemă.
În viitor vor fi necesare schimbări majore în această direcție, deoarece o proporție importantă a populației
va fi pensionară, nu va mai munci și se va baza pe economii și/sau guvern. Ținând cont de această
provocare, există oare un sistem ideal de pensii, care să răspundă acestor probleme, să furnizeze venituri
adecvate ce pot fi susținute pe termen lung, și care să se bucure în același timp de încrederea comunității?
Prezentul raport, elaborat de către Mercer pentru CFA Institute, intenționează să răspundă la această
întrebare. Totuși, este necesar să remarcăm încă de la început faptul că nu există un model unic de sistem
de pensii, care să se poată aplica tuturor țărilor. Fiecare sistem trebuie să ia în considerare circumstanțele
sociale, economice, culturale, politice și istorice specifice unei țări, incluzând aici și stadiul dezvoltării sale
economice, anvergura și profunzimea piețelor sale de capital, starea actuală a sistemului său de pensii, ca
și echilibrul dintre piața oficială a forței de muncă și cea informală.
Cu toate aceste diferențe importante, există anumite principii, trăsături și caracteristici care odată aplicate,
vor genera probabil rezultate mai bune pentru toți cei implicați. Prezentul raport se concentrează pe
aceste obiective majore, lăsând la latitudinea fiecărei țări adaptarea lor la propria situație, pentru anii plini
de provocări ce vor urma.
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SISTEMUL IDEAL DE PENSII: ZECE PRINCIPII
1.

Guvernul trebuie să stabilească obiective clare
pentru întregul sistem de pensii. Aceste obiective
trebuie să includă rolurile complementare ale
fiecărui pilon, și să conțină prevederi referitoare la
asigurarea unui venit minim, pentru atenuarea
sărăciei în rândul populației vârstnice.

6. Beneficiile furnizate în timpul anilor de pensie de
către sistem trebuie să se concentreze pe furnizarea
de venituri lunare. Totuși, sistemul trebuie să permită
și contribuții sau retrageri de capital în perioada
anilor de pensie, fără însă a afecta negativ adecvarea
de ansamblu a soluției.

2.

Trebuie să existe un nivel minim de finanțare al
sistemului general de pensii. Acest sistem general va
fi disponibil tuturor participanților eligibili, indiferent
dacă contribuțiile la sistemul de pensii provin de la
angajatori, angajați sau de la cei cu profesii liberale,
precum și celor care au vârsta pentru a munci, şi
primesc anumite forme de venituri de înlocuire. În
esență, aceasta înseamnă că fiecare participant
eligibil, (persoană care a muncit vreodată) va avea un
cont de pensii care îl îndreptățeste să primească
venituri în viitor.

7. Contribuțiile (sau beneficiile acumulate) la nivelul
minim stabilit trebuie să fie considerate ca intrând în
drepturi imediat și să fie transferabile. Aceste
beneficii acumulate trebuie însă să fie accesibile
imediat doar în anumite condiții, cum ar fi
pensionarea, decesul ori invaliditatea permanentă.

3.

Trebuie să existe optiuni standard de participare la
sistemul de pensii, atractive şi eficiente din punctul
de vedere al costurilor, pentru participanții care nu
doresc să facă alegeri în acest sens. Aceste opțiuni
trebuie să cuprindă atât perioada de dinainte de
pensionare, cât și pe cea de după pensionare.

4.

Costurile totale de administrare și investire ale
fiecărui plan de pensii trebuie să fie făcute publice.
Este necesar un anumit nivel de concurență în cadrul
sistemului, pentru a încuraja stabilirea corectă a
acestor costuri.

5.

Sistemul de pensii trebuie să aibă un anumit nivel de
flexibilitate, deoarece fiecare participant are o serie
de circumstanțe personale și financiare specifice.
Această flexibilitate include recunoașterea faptului
că pensionarea poate apărea la vârste diferite și în
moduri diferite în cadrul populației.

8. Guvernul trebuie să ofere facilități fiscale sistemelor
de pensii finanțate, de o manieră echitabilă și
sustenabilă. Aceste facilități au scopul de a oferi
stimulente pentru economisirea voluntară și de a
recompensa participanții pentru lipsa accesului la
aceste economii până la pensie.
9. Sistemul de guvernanță corporativă al fondurilor de
pensii trebuie să fie independent față de guvern și să
nu fie sub controlul angajatorilor.
10. Sistemul de pensii trebuie să constituie obiectul unor
reglementări adecvate, care să includă reglementarea
prudențială a fondurilor de pensii, cerințe de
transparență în comunicare și un anumit nivel de
protecție a participanților la sistemul de pensii.
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3 . S TA B I L I R E A C A D R U L U I G E N E R A L

Un sistem de pensii unic, fie că este finanțat de către stat sau în mod privat, nu există izolat de alte resurse
financiare pentru pensie. Există întotdeauna surse multiple de venit sau de suport financiar disponibile și,
de aceea, este important să adoptăm o perspectivă generală mai largă atunci când luăm în considerare
proiectarea unui sistem de pensii.
În influentul său raport intitulat „Evitarea Crizei Vârstei Înaintate” („Averting the Old Age Crisis”), Banca
Mondială (1994) recomandă un sistem de pensii de tip multi-pilon, pentru a se putea asigura securitatea
veniturilor la bătrânețe, cuprinzând:
Pilonul 1: O pensie obligatorie de stat, finanțată din impozite si administrată public.
Pilonul 2: O pensie obligatorie privată, integral finanțată.
Pilonul 3: Economii personale facultative, finanțate integral, administrate privat.
Fiecare pilon ar avea un obiectiv diferit, după cum urmează:
• Primul pilon ar avea obiectivul limitat de a atenua sărăcia la bătrânețe și de a oferi protecție în fața
unor riscuri cum ar fi o perioadă lungă de randamente scăzute ale investițiilor, recesiune, inflație și eşecuri
ale piețelor private. Ar mai avea și o funcție de redistribuire și ar fi finanțat din impozitele generale, pe
baza sistemului de solidaritate între generații („pay-as-you-go”).
• Al doilea pilon ar fi obligatoriu, finanțat integral și administrat privat. Un al doilea pilon de succes ar
trebui să reducă solicitările pe primul pilon. Acest pilon s-ar putea baza pe conturi de economii personale
sau pe planuri ocupaționale.
• Al treilea pilon ar fi facultativ și ar permite indivizilor să facă economii suplimentare pentru un venit
mai mare la pensie, sau o asigurare pentru vârsta înaintată.
Ulterior, Holzmann și Hinz (2005) de la Banca Mondială au extins acest sistem cu trei piloni la o abordare
cu cinci piloni.
O concluzie importantă trasă de către Holzmann și Hinz este aceea că o abordare de tip multi-pilon este
într-o mai mare măsură capabilă să trateze obiectivele multiple ale unui sistem de pensii față de
concentrarea pe un singur pilon. Această abordare este, de asemenea, mai eficace în a răspunde
spectrului de riscuri economice, politice și demografice cu care se vor confrunta toate sistemele de pensii
din lume în timp.
Deși Holzmann și Hinz și-au extins cadrul la cinci piloni, OECD (2013) continuă să lucreze cu următoarele
trei nivele:
Primul nivel: Un nivel redistributiv, care este obligatoriu și proiectat pentru a furniza pensionarilor un
standard de viață minim, astfel încât să prevină sărăcia. Această pensie este în mod normal plătită din
impozitele generale și ea poate oferi o pensie de bază, universală, o pensie individuală bazată pe
contribuțiile trecute, ori o combinație a ambelor metode.
Al doilea nivel: Al doilea nivel este proiectat pentru a furniza un nivel de trai dorit în timpul pensionării,
corelat cu anii de muncă efectuați. În general, este considerat a fi un sistem obligatoriu și poate fi furnizat
prin sectorul de stat sau prin cel privat. Veniturile pot fi furnizate printr-o schemă de pensie de tip venituri
definite sau de contribuții definite. În mod normal, veniturile furnizate sunt corelate cu nivelul
contribuțiilor, cu nivelul câștigurilor și cu anii de muncă. Aceste venituri pot fi finanțate integral sau
parțial, sau pot să opereze pe baza sistemului de solidaritate între generații („pay-as-you-go”), ca parte a
unei scheme de asigurări sociale.
Al treilea nivel: Acest nivel este facultativ și este furnizat de către sectorul privat. Se poate furniza prin
scheme ocupaționale și/sau conturi de economii private. Acest nivel este finanțat integral și operează
adesea în strânsă legatură cu al doilea nivel.
6
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În scopul prezentului raport, vom asuma următoarele patru surse de venit care pot fi furnizate în timpul
anilor de pensionare:
1. O pensie de stat finanțată de către guvern, cu obiectivul primar de atenuare a sărăciei în rândul
oamenilor în vârstă. Ar putea fi o pensie universală sau o pensie obținută pe baza nevoilor.
2. Un venit din pensii furnizat de un sistem obligatoriu și finanțat integral, corelat cu numărul anilor de
muncă și care ar putea opera printr-un sistem guvernamental de asigurări sociale, printr-un sistem
administrat privat ori o combinație a acestora.
3. Un venit din pensii produs din economii facultative, inițiat fie de angajator, fie de angajat și
administrat prin sistemul privat.
4. Economii din afara sistemului de pensii care furnizează un suport financiar suplimentar la bătrânețe.
Totuși, înainte de a discuta elemente ale arhitecturii acestor patru componente, este necesar să subliniem
parţile implicate („stakeholders”) din orice sistem de pensii și tensiunile inevitabile care există între
acestea.
Evident, principalul deținător de interese în fiecare dintre piloni este individul (sau gospodăria) care se
așteaptă să primească un venit la începutul sau în timpul anilor de pensie. Multe persoane se vor aștepta
să primească un venit, care să le permită să își mențină în timpul anilor de pensie același nivel de trai, cu
care au fost obișnuiți în anii în care erau activi pe piața muncii. Totuși, acesta poate fi un țel nerealist.
Trebuie să menționam și faptul că nevoile financiare se schimbă în timpul anilor de pensie. De exemplu,
nevoile financiare sau dorințele multor gospodării pot fi mai mari în primii ani ai pensionării, atunci când
sănătatea unei persoane este mai bună și există o dorință mai puternică de a fi activ în comunitate. În anii
următori, poate fi preferat un stil de viață mai pasiv, care generează nevoi financiare mai reduse. Pe de altă
parte, în ultimii ani de viață, necesitățile financiare pot fi destul de mari, din cauza unor costuri medicale
sau de îngrijire a persoanelor vârstnice. Aceste costuri vor depinde și de nivelul de suport furnizat de către
guvern.
Al doilea deținător de interese în cadrul sistemului general de pensii este guvernul sau, poate mai corect
spus, întreaga comunitate. Cu multe țări care se confruntă cu îmbătrânirea populației, este de așteptat ca
cheltuielile pentru sănătate și cele de îngrijire a persoanelor vârstnice să crească semnificativ, punând
presiune suplimentară asupra bugetelor publice. Astfel, este în interesul pe termen lung al guvernului să
își limiteze răspunderea de a satisface aceste costuri. Guvernul mai are un interes şi în ceea ce privește
nivelul de suport financiar furnizat sistemului de pensii prin reduceri de impozite. Este evident că mai
multe astfel de reduceri diminuează veniturile imediate ale guvernului. Totuși, reducerile ar putea majora
veniturile viitoare ale guvernului, dacă veniturile viitoare din pensii sunt impozitate și/sau s-ar reduce
costul viitor cu pensiile corelat cu veniturile.
Comunitatea este un deținător important de interese în structurarea unui sistem de pensii. De exemplu,
schemele de impozitare vor aduce inevitabil beneficii mai mari unor membri ai comunității, decât altora.
Este important ca sistemul de pensii per total să fie văzut ca fiind unul corect în cadrul unei generație de
contribuabili, încurajând încrederea și sprijinul acestora.
La fel de importantă este și corectitudinea între generații. De exemplu, poate fi considerat incorect ca o
singură generație să finanțeze integral veniturile din pensii, atât pentru generația anterioară cât și pentru
cea din prezent. Această situație poate apărea atunci când o țară trece de la un sistem de solidaritate între
generații („pay-as-you-go”) la o schemă finanțată integral, bazată pe economisire. Această îngrijorare
subliniază nevoia existenței unei tranziții graduale, în cadrul reformei tuturor sistemelor de pensii.
Această nevoie de corectitudine intra- și inter-generații ar trebui să fie monitorizată de către guvern în
cadrul oricărui proces de reformă a sistemului de pensii, pentru a exista transparență si pentru ca membrii
comunității să poată vedea cu claritate care grup ar putea suporta cel mai mare cost și care grup este
probabil sa primească cele mai mari beneficii, fie în termeni relativi fie în termeni absoluți.
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În majoritatea țărilor, angajatorii sunt și ei părți interesate în cadrul surselor secundare și terțiare de venit –
adică, economiile obligatorii și cele facultative din cadrul sistemului de pensii. În unele cazuri, schemele
de pensii reprezintă un mecanism important pentru a atrage sau a reține angajații, deși contribuțiile la
sistemul de pensii pot reprezenta un cost semnificativ pentru angajatori. În sistemele facultative,
angajatorii au adesea dreptul de a ajusta sau de a întrerupe furnizarea veniturilor din pensii oferite
angajaților lor. Ca atare, reglementarea mai strictă în domeniul pensiilor i-ar putea descuraja pe unii
angajatori să înființeze sau să continue un plan de pensii.
Majoritatea schemelor de pensii private sunt guvernate de către un grup de administratori sau de custozi.
Aceste persoane au rolul important de a acționa în interesul membrilor schemelor, rol distinct față de
obiectivele angajatorilor, sindicatelor sau ale unor terți.
Există întotdeauna tensiuni în timpul proiectării unui sistem de pensii. Un exemplu important îl constituie
tensiunea dintre furnizarea unor venituri adecvate pensionarilor, asigurându-se în același timp că sistemul
este sustenabil pe termen lung. Așa cum s-a întâmplat în unele sisteme, veniturile existente ar putea fi
prea generoase pentru pensionarii din prezent (și de aceea apreciate!) dar în viitor ele nu vor mai putea fi
susținute din cauza fenomenului îmbătrânirii populației. În aceste situații, este mai bine să se împartă
riscurile de-a lungul mai multor generații, decât să se plaseze povara costurilor pe o singură generație.
O altă tensiune se referă la cine este cel mai bine plasat să suporte riscurile sistemului de pensii pe termen
lung. Aceste riscuri ar putea fi de natură economică, socială, demografică, de mediu sau politică.
Guvernele sunt bine plasate pentru a suporta o parte din aceste riscuri însă nu pot promite venituri
generoase pentru totdeauna. Inevitabil, indivizii și/sau angajatorii trebuie să vrea să împartă unele din
aceste riscuri pe termen lung. Până la urmă, sistemul este proiectat pentru a furniza venituri din pensii
timp de mai multe decenii și este imposibil să determinăm cu acuratețe toate riscurile care vor apărea în
viitor.
Un sistem de pensii diversificat este cel mai bine plasat să răspundă acestor riscuri, prin punerea la
dispozitie a mai multor surse de venit pentru a sprijini pensionarii într-o manieră sustenabilă.
Principiul #1
Guvernul trebuie să stabilească obiective clare pentru întreg sistemul de pensii. Aceste obiective trebuie
să includă rolurile complementare ale fiecărui pilon și să conțină prevederi referitoare la asigurarea unui
venit minim, pentru atenuarea sărăciei în rândul populației vârstnice.
Deși am subliniat prezența câtorva surse de venit, prezentul raport se va concentra pe veniturile din pensii
generate de economiile obligatorii și de cele facultative în cadrul unui sistem de pensii. Adică, nu vom
discuta pensia de stat în detaliu, în afară de a remarca faptul că valoarea acesteia va afecta importanța
relativă a economiilor/pensiilor finanțate. De exemplu, o pensie de stat generoasă poate încuraja angajații
să nu economisească destul pentru pensie dacă se așteaptă ca pensia lor de la guvern să continue să fie
ca cea actuală. Deci, este important ca pensia de la guvern să fie stabilită la un nivel care să poată
continua și, în plus, care rezistă în fața unor șocuri rezonabile ale economiei. Adică, pensia de la guvern
trebuie să fie robustă și sustenabilă.
Următoarele capitole vor lua în considerare principiile necesare pentru a înființa un sistem de pensii
robust şi finanțat integral, care să furnizeze venituri dincolo de pensia de bază, de stat, astfel încât
majoritatea persoanelor vârstnice să poată ieși la pensie cu demnitate și să poată menține un nivel de trai
similar cu nivelul lor de trai din anii în care erau activi.
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4. FURNIZAREA DE BENEFICII
A D E C VAT E
Așa cum a fost menționat anterior, acest raport se axează pe economisirea obligatorie și facultativă din
cadrul sistemului de pensii. Totuși, înainte de a lua în considerare caracteristicile specifice de concepere ale
unui sistem ideal de pensii, este util să definim obiectivele sistemului pentru o persoană care a lucrat toată
cariera sa cu normă întreagă.
Este general acceptat faptul că, pentru majoritatea persoanelor active, un venit ideal la pensie, din toate
sursele de venit, este de ordinul a 65%–80% din media venitului lor reevaluat, din întreaga sau din ultima
parte a anilor lor de muncă. Un venit sub acest nivel minim, înseamnă că beneficiarii probabil că nu vor
putea trăi la standardul la care au fost obișnuiți. Pe de altă parte, o rată de înlocuire de peste 80% înseamnă
probabil că aceștia au economisit mai mult decât era nevoie pentru a putea avea un nivel adecvat de venit
la pensie.

Fără a lua în considerare acest obiectiv general pentru majoritatea persoanelor active, trebuie menționate
trei avertismente importante:
• Aceste obiective acoperă toate sursele de venit. Ca atare, ar putea fi adecvat pentru sistemele obligatorii
să aibă o țintă ușor mai scăzută, prin aceasta recunoscând diferitele circumstanțe personale care vor apărea.
Adică, toate sistemele de pensii trebuie să cuprindă o combinație de economii obligatorii și facultative;
• Cei care câștigă mai puțin ar trebui să aibă ca obiectiv partea superioară a acestei plaje de procente sau
chiar mai mult, admițând faptul că există un nivel minim necesar de venituri pentru a furniza un nivel de trai
adecvat celor care au muncit toată viața cu normă întreagă;

Nivelul real al obiectivului pentru o anume țară va mai depinde și de serviciile furnizate de către guvern întro manieră sustenabilă. De exemplu, dacă guvernul asigură îngrijiri medicale universale gratuite, nivelul
necesar de venit la pensie se va reduce.
Acest ultim punct este important, deoarece recunoaște faptul că nivelul de suport guvernamental în timpul
anilor de pensie - fie că este livrat prin intermediul unei pensii de stat, servicii de sănătate sau servicii de
îngrijire a persoanelor vârstnice - trebuie să influențeze rolul sistemului finanțat de pensii private.
Este important ca, inițial, să luăm în considerare nivelul adecvat de beneficii furnizate de toate sursele, mai
degrabă decât să ne concentrăm pe un anumit nivel de contribuție. Cu alte cuvinte, trebuie pus accent pe
rezultatul pentru pensionari și acceptat faptul că există mai multe căi pentru a obține acest rezultat, cu o
gamă asociată de surse. Aceste surse, care vor include sistemul de Asistență Socială, nivelurile contribuțiilor
și impozitelor, nu se pot recomanda în detaliu, căci ele vor depinde de contextul economic, social și istoric al
fiecărei țări în parte. Totuși, există mai multe principii referitoare la schemele de pensii private care se pot
aplica la nivel global, iar acestea vor fi discutate în următoarele capitole.

1.

2.
3

Deși vom începe luând în considerare o carieră de muncă cu normă întreagă, vom discuta și alte modele de carieră profesională mai târziu în acest
capitol. De asemenea, nu luăm în considerare o persoană care nu a muncit sau care nu poate munci, aceasta trebuind să primească o pensie de
stat, care să asigure faptul că respectiva persoană nu trăiește în sărăcie în timpul anilor de pensie.
De exemplu, Munnell et al (2014) au sugerat că venitul la pensie necesar pentru a menține nivelul de trai anterior pensionării se situează între 67%
și 80% din venitul brut pre-pensionare, cu rata cea mai mare aplicată celor ce câștigă venituri mai reduse.
Se poate dezbate perioada în care veniturilor trebuie să li se calculeze media, deoarece primii ani de câștiguri salariale probabil că nu sunt relevanți
pentru stilul de viață al unei persoane care se apropie de pensionare. Dacă se adoptă o medie a întregii cariere, rata de înlocuire țintită ar trebui să
fie mai mare decât dacă media se calculează doar din ultimii cinci ani. Pe de altă parte, se poate adopta o țintă mai scăzută dacă venitul câștigat în
anii mai timpurii de muncă este reevaluat sau indexat de-a lungul perioadei de pensie.

SISTEMUL IDEAL DE PENSII

9

Discuția de mai sus sugerează un nivel general de beneficii din pensii, care poate fi adecvat pentru o
persoană care a muncit cu normă întreagă pe parcursul întregii sale cariere profesionale. Totuși, mulți
oameni nu munesc continuu pe toată perioada vieții lor active, în timp ce alții poate că alternează
perioadele de muncă cu normă întreagă cu cea cu normă redusă, din diferite motive. De aceea, este necesar
ca un sistem de pensii să fie suficient de flexibil pentru a acoperi cariere care combină perioade în cadrul și
în afara forței de muncă, ca și niveluri de venit care pot varia considerabil în timpul unei cariere profesionale.
Adică, un sistem de pensii nu trebuie să fie proiectat pentru a lua în calcul doar faptul că toți participanții au
o carieră de muncă cu normă întreagă pentru cel puțin 35 ori 40 de ani.
Primul pas este să recunoaștem faptul că economisirea pentru pensie are loc de-a lungul multor ani și într-o
varietate de circumstanțe diferite, incluzând capacități de a economisi care diferă. Aceste circumstanțe
schimbătoare pot include responsabilități în cadrul familiei; perioade de șomaj, boală sau invaliditate;
cariere care se schimbă; condiții economice diferite și așa mai departe. Cu alte cuvinte, toate sistemele de
pensii trebuie să fie flexibile și să adopte o perspectivă pe termen mai lung decât doar un singur an.
Această abordare conduce la două principii importante:
1. Economisirea pentru pensie trebuie făcută pe toată durata câștigurilor de-a lungul vieții. Adică, sistemul
trebuie să fie flexibil pentru a permite oamenilor să „economisească suplimentar” atunci când pot să o facă.
Un exemplu al acestei abordări este metoda care utilizează întreaga viață atunci când se iau în considerare
limitele contribuțiilor și nu doar o limită anuală, care poate să penalizeze pe cei care nu-și pot plăti
contribuția într-un an sau într-o anumită perioadă a vieții.
2. Economisirea pentru pensie trebuie să includă contribuții din venitul de înlocuire ca și din venitul
câștigat. De exemplu, mulți oameni vor primi venit de înlocuire în perioadele în care sunt bolnavi, suferă de
invalidități, sunt șomeri, primesc indemnizații pentru accidente de muncă sau sunt în concediu pentru
creșterea copilului. Un procent corespunzător din acest venit trebuie economisit pentru pensie la fel cum se
întâmplă în cazul venitului „normal”.
Principiul #2
Trebuie să existe un nivel minim de finanțare al sistemului general de pensii. Acest sistem general va fi
disponibil tuturor participanților eligibili, indiferent dacă contribuțiile la sistemul de pensii provin de la
angajatori, angajați sau de la cei cu profesii liberale, ca și celor care au vârsta pentru a munci, și care primesc
anumite forme de venituri de înlocuire. În esență, aceasta înseamnă că fiecare participant eligibil (persoană
care a muncit vreodată) va avea un cont de pensii care il indreptățește să primească venituri viitoare.
Aceste metode stabilesc o perspectivă mai holistică a economisirii pentru pensie decât avem în prezent în
multe sisteme de pensii.
Bineînțeles, rămâne întrebarea privitoare la nivelul „corect” al contribuțiilor pentru a oferi un venit adecvat la
pensie. Din păcate, nu există un răspuns unic la această întrebare, deoarece acesta depinde de mai mulți
factori, între care nivelul pensiei asigurat de către guvern și de alte forme de suport la pensie furnizate de
guvern, de nivelul câștigurilor din investiții, de vârstele de pensionare și speranța de viață. Indiferent însă de
acești factori, este rezonabil să sugerăm că nivelul minim al contribuției obligatorii se situează în jurul a 8%
din venituri acolo unde există o pensie universală de la guvern, sustenabilă, de cel puțin 35% din salariul
mediu. În sistemele cu o pensie universală mai mică sau cu o pensie calculată în funcție de nevoi, este
necesară o rată mai mare a contribuțiilor. În anumite sisteme, această rată ar trebui să ajungă până la 15%
din câștiguri.
4.

Munnell et al (2014) sugerează că rata de economisire necesară în SUA se situează între 11% pentru gospodăriile cu venituri scăzute și până la 16%
pentru gospodăriile cu venituri mari, după luarea în considerare a impactului Asistenței Sociale. Contribuția obligatorie minimă ar trebui să fie mai
mică decât aceste cifre pentru a recunoaște rolul contribuțiilor facultative. Merită remarcat faptul că o cifră minimă în jurul a 8% este fezabilă așa
cum este ilustrat de cele patru țări menționate pe pagina următoare.
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Următoarele exemple constituie o ilustrare utilă a sistemelor prezente, obligatorii, și care sunt finanțate
integral.

Australia

Contribuția minimă a angajatorului este în prezent de 9,5% din venituri iar această rată
este programată să crească în mod gradual la 12% din venituri. Pensia de la guvern este
pensia obținută pe baza nevoilor și este de 28,6% din salariul mediu.

Danemarca

Contribuțiile la planurile ocupaționale cvasi-obligatorii variază, dar se situează de obicei
între 10%–14% din venituri. Pensia de stat constituie 35,6% din salariul mediu, din care
cam jumătate este o pensie universală plătită pensionarilor, iar cealaltă jumătate este
pensia obținută pe baza nevoilor.

Olanda

Nivelul contribuțiilor obligatorii variază în funcție de industrie, dar de obicei se situează
între 8% și 12% din venituri, în general fiind plătite o treime de către angajat și două
treimi de către angajator. Pensia universală de la guvern reprezintă 29,5% din veniturile
medii.

Singapore

Ratele de contribuție plătite în Contul Special (pentru pensie) în cadrul „Central
Provident Fund” se situează între 6% pentru cei cu vârsta sub 35 de ani și până la 10,5%
pentru cei cu vârsta între 50–55 de ani. Totuși, contribuțiile suplimentare în Contul
Ordinar (din care o parte este utilizată pentru pensionare) sunt cuprinse între 23%
pentru cei sub 35 de ani și 14% pentru cei de 50–55 de ani. Nu există pensie de la stat.
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5. P E R S P E C T I VA P E T E R M E N
LUNG
Este esențial ca sistemul ideal de pensii să fie sustenabil pe termen lung și să fie capabil să reziste la
diverse tipuri de șocuri. Prezentul capitol schițează unele caracteristici care au ca intenție să asigure faptul
că sistemele de pensii vor continua să furnizeze nivele corespunzătoare de venituri în condițiile unui viitor
plin de incertitudini.
ACOPERIRE
Prima întrebare care trebuie pusă este: „Cine este acoperit de către sistem?”
În mod tradițional, multe țări au avut un sistem de pensii facultative în care angajatorii aleg dacă să
înființeze un plan de pensii și, dacă da, care dintre angajații lor să fie incluși. Evident, un astfel de sistem
exclude mulți angajați. În plus, un angajat care își schimbă locul de muncă poate migra de la un plan de
pensie la un altul (posibil cu unele penalități la transfer) sau poate chiar alege un loc de muncă unde nu
există acoperire pentru pensie.
Sistemul ideal de pensii se asigură că toți angajații sunt membrii unui plan de pensii similar dar nu în mod
necesar identic, astfel încât o parte din venitul câștigat de ei este economisit pentru pensie. O cerință
similară s-ar aplica și liber profesioniștilor, căci și ei trebuie să economisească pentru pensie. Excluderea lor
ar crea o oportunitate de arbitraj nefericită, care ar încuraja pe unii angajatori să le ceară unor angajați să
devină liber profesionişti și să lucreze în calitate de contractori.
În esență, un sistem de pensii obligatoriu necesită un procent din întreg venitul câștigat, care trebuie
economisit pentru viitor. Cu alte cuvinte, generația activă pune deoparte fonduri pentru viitor și nu se
bazează numai pe generația viitoare.
FINANȚAREA
Este recomandat ca atât programele de pensii obligatorii cât și cele facultative (adică, excluzând pensia
de stat) să fie finanțate integral. Cu alte cuvinte, participanții trebuie să economisească din veniturile
proprii, iar contribuțiile respective să fie investite pentru a deveni beneficii din pensii. Această abordare
generală înseamnă că fiecare generație plătește pentru propria sa pensie, prin aceasta reducând
presiunea financiară pe guvernele și pe generațiile viitoare.
Este cunoscut faptul că tranziția de la un sistem de pensii de solidaritate între generații („pay-as-you-go”)
la un sistem de pensii finanțat integral ridică multe probleme legate de tranziția respectivă și deci poate
da naștere la inechitate între generații. De aceea, este recomandat ca orice tranziție la un sistem de pensii
finanțat integral să fie graduală.
INVESTIȚIILE
Un sistem de pensii finanțat integral va avea contribuții disponibile pentru a fi investite. Acestea ar trebui
să fie investite cu un orizont de timp pe termen lung, într-o plajă de clase diferite de active, în industrii
diferite și în zone geografice diferite. Nu există o alocare a activelor unică, adecvată pentru toți
participanții și la orice vârstă. O strategie de investire diversificată reduce riscurile și reprezintă un
amortizor important contra șocurilor viitoare.
Ca parte a acestei abordări, este considerat adecvat ca fondurile de pensii să aibă o parte semnificativă a
investițiilor în active cu potențial ridicat de creștere, o strategie care probabil că va livra randamente mai
mari, ajustate la risc, pe termen lung, și deci beneficii mai mari pentru pensionari.

5.

Sensul finanțării integrale este relativ direct pentru un plan de pensii cu contribuții definite. Totuși pentru o un plan cu beneficii definite (BD),
lucrurile pot fi mai problematice. De aceea, se recomandă ca schemele de tip BD să aibă reguli de finanțare clare de la organismul de reglementare,
cu o perioadă relativ scurtă pentru a reface finanțarea integrală, dacă cumva finanțarea scade sub nivelul necesar.
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IESIREA LA PENSIE ȘI VÂRSTELE DE PENSIONARE
În prezent, multe țări măresc vârsta la care o persoană devine eligibilă pentru a primi o pensie de stat, sau
își măresc vârsta de pensionare normală, ca răspuns la creșterea longevității populației. Acest lucru
reprezintă un punct de sprijin important pentru sustenabilitatea tuturor sistemelor de pensii. Deoarece
speranța de viață continuă să crească în majoritatea țărilor, guvernele trebuie să continue și ele ajustarea
vârstei de pensionare. Ideal, această ajustare trebuie să fie corelată automat cu datele statistice relevante,
astfel eliminând orice presiune politică din decizia respectivă. Merită subliniat și faptul că astfel de
modificări trebuie să se facă gradual și ele trebuie anticipate/anunțate cu mult înainte, astfel încât
participanții să-și facă planuri în consecință.
Un alt factor îl constituie vârsta pensionării și părăsirii forței de muncă. În unele țări, există o vârstă oficială
de pensionare. Totuși, în realitate, indivizii se pensionează la vârste diferite și din multe motive, incluzând
situația lor financiară (inclusiv economiile acumulate pentru pensie), starea lor de sănătate (sau cea a unui
partener ori părinte), o decizie a angajatorului lor, circumstanțe economice sau alți factori de natură
personală.
Un sistem de pensii sustenabil încurajează persoanele să muncească mai mult, căci speranța de viață
continuă să crească, dar oferă plase de siguranță adecvate pentru cei care nu mai pot munci. Pensionarea
mai târzie are beneficii triple, respectiv mai multe contribuții, mai multe câștiguri din investiții și o
perioadă de timp mai redusă în care persoana este pensionară. De aceea, într-un sistem ideal de pensii,
trebuie să existe o tranziție catre oportunități de pensionare care să încorporeze și munca cu normă
redusă, pentru a încuraja o viață activă mai lungă.
PÂRGHII AJUSTABILE
Așa cum am menționat anterior, multe dintre riscurile viitoare cu care se confruntă orice sistem de pensii
sunt necunoscute. Unele sunt estimate din experiențele trecutului, însă altele sunt dificil de prevăzut. De
aceea, un sistem de pensii sustenabil trebuie să aibă o anvergură suficientă pentru a putea ajusta anumite
pârghii pe termen scurt sau lung, cu scopul de a răspunde acestor riscuri într-un mod robust dar echitabil.
Unele pârghii care s-ar putea utiliza în timp pentru a îmbunătăți sustenabilitatea unui sistem de pensii
includ ajustări ale:
•

nivelului contribuțiilor obligatorii plătite de către angajatori și/sau angajați

•

nivelului impozitării care afectează planurile de pensie și/sau beneficiile

•

cerințelor de eligibilitate pentru pensia de stat

•

vârstelor de eligibilitate pentru pensia de stat și/sau accesul la beneficiile din pensii finanțate

•

formei veniturilor care se pot accesa din planurile de pensii finanțate

•

indexării pensiilor în plată.

Este important de remarcat faptul că aceste ajustări se pot aplica la majoritatea sistemelor de pensii și că
ele nu se bazează pe o anumită formă a beneficiilor la pensionare (cum ar fi „beneficii definite” sau
„contribuțiile definite”) sau un anumit nivel de finanțare. Și ar mai trebui recunoscut faptul că aceste
ajustări nu trebuie făcute într-o manieră ad-hoc, care să genereze un dezavantaj imediat unor membri.
Mai degrabă, acestea trebuie să fie făcute gradual, cu accent pe sustenabilitatea pe termen lung.
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6. INCLUDEREA CELOR MAI BUNE
CARACTERISTICI
Capitolele anterioare au accentuat rolul important al pensiilor private, incluzând atât elemente obligatorii
cât și pe cele facultative. Acum este cazul să luăm în considerare unele dintre caracteristicile fundamentale
ale unui sistem ideal de pensii private.
CARACTERISTICI IMPLICITE
Sistemul ideal de pensii va avea opțiuni standard, eficiente din punct de vedere al costurilor și disponibile
tuturor participanților. Aceasta înseamnă că participanții la sistemul de pensii nu va trebui să ia vreo decizie,
dacă nu doresc să o facă. Aceste caracteristici implicite nu trebuie în mod necesar să aibă cel mai scăzut cost
posibil; mai degrabă, ele trebuie să furnizeze beneficii și condiții care să fie convenabile pentru majoritatea
participanților, pe termen lung.
Aceste caracteristici mai trebuie să ofere membrilor oportunitatea de a lua decizii personale în unele sau în
toate dintre următoarele domenii:
•

Nivelul contribuțiilor, peste minimul cerut

•

Alegerea investițiilor, mai ales pentru membrii schemelor CD (scheme cu contributii definite)

•

Tipul și nivelul oricărei asigurări de viață sau de invaliditate

•

Vârsta pensionării

Pe scurt, caracteristicile implicite bune pot furniza un rezultat pozitiv pentru majoritatea participanților, în
același timp permițându-le să modifice una sau toate caracteristicile standard, după cum doresc.
Principiul #3
Trebuie să existe opțiuni standard de participare la sistemul de pensii, atractive şi eficiente din punctul
de vedere al costurilor pentru participanții care nu doresc să facă alegeri în acest sens. Aceste opțiuni
trebuie să cuprindă atât perioada de dinainte de pensionare, cât și pe cea de după pensionare.
COSTURILE
Costurile sunt unul dintre cei mai importanți factori determinanți ai eficienței pe termen lung a unui sistem
de pensii. Totuși, așa cum remarcă Viciera (2010), există prea puțină transparență în ceea ce privește costurile
generale ale majorității sistemelor de pensii.
Acest lucru este de înțeles, pentru că sistemele de pensii s-au dezvoltat în multe moduri, cu o mare
diversitate de furnizori (incluzând scheme sponsorizate de angajator, retail, ”wholesale” și mutuale),
împreună cu o combinație de costuri directe și indirecte. Este practic imposibil să comparăm costurile
operaționale ale diferitelor sisteme de pensii la nivel global, datorită gamei de prestații furnizate și a
diferitelor structuri ale impozitării, dar și datorită structurilor de reglementare în care acestea funcționează.
Totuși, este important ca fiecare sistem de pensii să funcționeze eficient deoarece, în final, majoritatea
costurilor vor fi suportate de către participanți și în consecință afectează nivelul beneficiilor pe care le vor
obține. Acest rezultat pozitiv se poate realiza de obicei prin transparența informațiilor, competiție în piață
și/sau dezvoltarea unor fonduri de pensii mai mari, care pot astfel genera avantaje de volum.
Principiul #4
Costurile totale de administrare și investire ale fiecărui plan de pensii trebuie să fie făcute publice. Este
necesar un anumit nivel de concurență în cadrul sistemului, pentru a încuraja stabilirea corectă a acestor
costuri.
FLEXIBILITATEA
Așa cum am mai menționat, sistemul ideal de pensii trebuie să fie flexibil, pentru a cuprinde o plajă largă de
circumstanțe personale. În timp ce această flexibilitate este de dorit în faza de acumulare a contribuțiilor pe
toată durata vieții active a participanților, ea este de dorit și în faza distribuirii beneficiilor in timpul anilor de
pensie.
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Deoarece speranța de viață continuă să crească iar sănătatea medie la vârste mai înaintate continuă să se
îmbunătățească, probabil că mulți participanți vor dori să muncească și la vârste mai înaintate. Iar acest
lucru se poate realiza fie prin munca cu normă redusă, sau prin asumarea de roluri mai mici; ambele
exemple reprezintă o mișcare graduală spre pensionarea mai târzie. Este important ca sistemul ideal de
pensii să permită persoanelor să poată efectua această tranziție.
Iar acest lucru înseamnă că o persoană ar trebui să poată să primească o pensie parțială de la planul său de
pensii și în același timp să continue să primească sau să verse contribuții de la o slujbă cu normă redusă.
Principiul #5
Sistemul de pensii trebuie să aibă un anumit nivel de flexibilitate, deoarece fiecare participant are o serie
de circumstanțe personale și financiare specifice. Această flexibilitate include recunoașterea faptului că
pensionarea poate apărea la vârste diferite și în moduri diferite in cadrul populației.
FORMA VENITURILOR
Capitolul 3 a menționat faptul că un venit din pensii ideal se poate exprima ca un procent din venit
reevaluat din întreaga sau din ultima parte a carierei profesionale a unei persoane. Totuși, nevoile financiare
ale pensionarilor nu sunt constante și ele pot varia semnificativ de la un an la altul. De aceea, este potrivit să
se ofere un anumit nivel de flexibilitate în ceea ce privește forma beneficiilor furnizate, așa cum afirmă
Rocha și Vittas (2010) și OECD (2012).
În mod special, accesul la o sumă din capitalul acumulat, la începutul sau în timpul anilor de pensie, poate fi
foarte benefic. Acest capital poate fi utilizat pentru o varietate de scopuri, incluzând tratamente medicale ori
stomatologice, achiziția unei mașini sau a unui alt echipament, rearanjarea casei din cauza unei invalidități,
accesul la facilități de îngrijire a persoanelor în vârstă, etc. De aceea, se recomandă ca, într-un sistem ideal de
pensii, o parte din beneficiile acumulate (să spunem între 20% și 40%) să poată fi accesate la începutul
anilor de pensie. Bineînțeles că astfel de plăți de capital vor afecta nivelurile beneficiilor lunare disponibile,
dar posibilitatea unor astfel de plăți poate cu adevărat face diferența în ceea ce privește stilul de viață din
timpul anilor de pensie, fără a afecta în mod semnificativ nivelul general al beneficiilor lunare primite in anii
de pensie.
Indiferent de flexibilitatea oferita în ceea ce privește forma veniturilor, este esențial ca accentul major al unui
sistem ideal de pensii să fie orientat spre a furniza un venit regulat de-a lungul anilor de pensie. Există mai
multe tipuri de venit posibile, de la o rentă viageră până la un produs bazat pe retrageri variabile. O rentă
viageră reprezintă un nivel garantat de venit pentru toată viața, furnizat de o companie de asigurări de viață
care este de obicei susținută de către capitalul acționarilor. În contrast cu aceasta, venitul dintr-un produs
bazat pe retrageri variabile este influențat de mișcările pieței și de nivelul ratei retragerilor de bani efectuate
de către pensionar, rată care poate fi specificată de către guvern. Desigur că între aceste două extreme
există o plajă de alte produse; unele implică garanții de capital, iar altele implică partajarea riscului de
longevitate al beneficiarului.
Mai trebuie adăugat și faptul că scopul principal al unui sistem de pensii nu ar trebui să fie furnizarea de
moșteniri sau transferul de avere către generația viitoare; mai degrabă, concentrarea ar trebui să fie pe
furnizarea unui venit din pensii, pentru tot restul vieții.
Mai trebuie recunoascut și faptul că pensionarii se confruntă cu mai multe riscuri, incluzând riscurile de
piață legate de randamentele investițiilor, inflația viitoare, riscul ratei dobânzii legată de prețul anuităților,
riscul de longevitate ca și riscul de contrapartidă. Este de dorit partajarea (sau punerea în comun) a unora
dintre aceste riscuri prin sistemul general de pensii, pentru a proteja pe cei care ar putea fi afectați de
efectele unui anumit eveniment special, cum ar fi falimentul unei contrapărți sau o viață mult mai lungă
decât așteptările.

6.

Într-o schema de pensii de tip BD majoritatea acestor riscuri sunt suportate de către angajator-sponsor. Totuși, în schemele CD care devin tot mai
larg răspândite pe glob, riscurile sunt suportate de pensionari la nivel individual. Un pensionar poate să aleagă să reducă aceste riscuri prin
achiziția anumitor produse de investire sau de asigurare.
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Principiul #6
Beneficiile furnizate în timpul anilor de pensie de către sistem trebuie să se concentreze pe furnizarea de
venituri lunare. Totuși, sistemul trebuie să permită și contribuții sau retrageri de capital în perioada anilor
de pensie, fără însă a afecta negativ adecvarea de ansamblu a soluției.
INTRAREA ÎN DREPTURI, CONSERVAREA ȘI PORTABILITATEA
În multe planuri de pensii tradiționale, cu beneficii definite, veniturile acumulate ale unui participant intră în
drepturi după o perioadă de mai mulți ani. Adică, dacă angajatul se pensionează mai devreme, el/ea ar
putea avea dreptul doar la o parte din veniturile acumulate. Această abordare nu conferă încredere
mecanismului de acumulare a beneficiilor de pensie în timpul vieții active. De aceea, această abordare nu
trebuie introdusă într-un sistem ideal de pensii. Dacă se finanțează un nivel minim de beneficii din pensii,
angajatul trebuie să aibă dreptul la venitul acumulat imediat. Această intrare imediată în drepturi va asigura
faptul că venitul din pensii al unui angajat reflectă toți anii de muncă de-a lungul întregii sale cariere și că
angajatul respectiv nu este dezavantajat semnificativ dacă își schimbă angajatorul.
În unele țări, participanții la un plan de pensii pot avea acces la o parte sau la întreg venitul din pensii
acumulat, înainte de a se pensiona. Dar o astfel de măsură reduce eficacitatea sistemului de pensii. Deci,
această caracteristică nu ar trebuie să fie permisă într-un sistem ideal de pensii. Cu alte cuvinte, beneficiile
din pensii ar trebui să poată fi accesate în anumite condiții specificate de la început, cum ar fi pensionarea
după o anumită vârstă, decesul ori o invaliditate permanentă. Ar mai putea fi potrivită plata în avans a unei
părți limitate din venitul acumulat, dacă persoana respectivă se află intr-o situație financiară deosebită.
Totuși, un astfel de acces la fonduri ar trebui definit foarte strict.
În majoritatea țărilor, vor exista probabil multe planuri de pensii și/sau furnizori comerciali. Pentru a se
asigura că o persoană nu are mai multe conturi de pensie create în perioade diferite de angajare, un sistem
ideal de pensii ar trebui să permită participanților să-și transfere cu ușurință beneficiile acumulate dintr-un
plan de pensii către un altul, fără vreo penalitate din beneficiile respective. Cu alte cuvinte, beneficiul
acumulat să fie transferabil de la un plan de pensii la altul.
Principiul #7
Contribuțiile (sau beneficiile acumulate) la nivelul minim stabilit trebuie să fie considerate ca intrând în
drepturi imediat și să fie transferabile. Aceste beneficii acumulate trebuie însă să fie accesibile imediat
doar în anumite condiții, cum ar fi pensionarea, decesul ori invaliditatea permanentă.
BENEFICII DEFINITE SAU CONTRIBUȚIE DEFINITĂ?
O caracteristică importantă în structurarea oricărui sistem de pensii private este dacă acesta să se bazeze pe
un cadru de tip beneficii definit (BD) sau pe unul cu o contribuție definită (CD). Mai recent, în unele țări, au
existat discuții privind o schema de tip „așteptări implicite” sau metoda contribuțiilor definite (CD) colective,
sistem care poate fi considerat a fi la jumătatea drumului dintre un sistem de tip BD și unul de tip CD.
Acest raport nu recomandă o anumită metodă. Mai degrabă, schițează mai multe caracteristici ale unui
sistem ideal de pensii, majoritatea acestora putând fi livrate fie în sistemul BD fie în sistemul CD. S-ar părea
că multe dintre aceste caracteristici ar putea fi mai ușor livrate printr-o schemă de tip CD. Totuși, principii
precum nivelurile minime de finanțare, caracteristicile implicite atractive și o anumită flexibilitate în
furnizarea beneficiilor din pensii se aplică în mod egal tuturor schemelor.
În plus, indiferent de sistem, este de importanță crucială să existe suficientă flexibilitate pentru a modifica
sistemul pe măsură ce condițiile economice sau de altă natură se schimbă. Nimeni nu poate prevedea
viitorul cu certitudine, dar știm că vor exista în viitor evenimente neașteptate, care pot afecta capacitatea
oricărui sistem de pensii de a-și onora promisiunile. De aceea, nu ar trebui făcute promisiuni care să nu
poată fi ajustate în anumite condiții.
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CINE CONTRIBUIE?
Un sistem privat de pensii are trei contributori potențiali: angajatorul, angajatul/persoana cu o profesie
liberală și guvernul prin sistemul de impozitare și/sau prin contribuții directe.
Într-un anumit sens, alegerea între angajator și angajat nu este atât de importantă. Cu alte cuvinte, dacă
angajatorul contribuie, este foarte probabil ca angajatul să primească un salariu mai mic, căci angajatorul va
considera contribuțiile sale ca pe un cost suplimentar pentru companie. Merită menționat că dacă
contribuțiile sunt vărsate doar de către angajator, angajatul ar putea fi mai puțin implicat, deoarece unii
angajați nu vor percepe veniturile din pensii ca parte a pachetului lor general de remunerație.
O altă considerație este simplitatea administrativă. În multe cazuri, ar putea fi mai eficient pentru angajator
să contribuie prin sistemul existent de administrare a ștatelor de plată. Totuși, odată cu progresul
tehnologiei, nu ar trebui să existe multe costuri suplimentare prin colectarea contribuțiilor atât de la
angajator cât și de la angajat.
Abordarea contribuției comune (angajat și angajator) este considerată ideală, deoarece partajează costul,
ajutându-i în același timp pe angajați să conștientizeze faptul că ei contribuie direct la propria lor perioadă
de pensionare. Contribuțiile din partea angajaților fac mai ușoară și vărsarea de contribuții suplimentare sau
facultative.
ROLUL GUVERNULUI
Majoritatea guvernelor susțin sistemele de pensii private prin facilități fiscale. Aceste facilități există din mai
multe motive, incluzând:
• pentru a încuraja în rândul comunității economisirea pe termen lung pentru pensie, compensând
obișnuita influență a “miopiei” financiare a multor persoane, care privesc doar pe termen scurt
• pentru a compensa participanții la schemele de pensii pentru lipsa accesului la propriile lor economii, din
cauza cerințelor de păstrare a economiilor în sistem până la un anumit moment, așa cum recomandă
Principiul 7
• pentru a mări nivelul beneficiilor viitoare din pensii private, prin aceasta reducând efortul statului de a
plăti pensii majorate în viitor
•

pentru a crește economisirea care, la rândul ei, va mări formarea de capital și investițiile în economie

• pentru a încuraja sau a solicita plata beneficiilor din pensii în mod eșalonat, și nu ca tranșă unică la
pensionare.
Sistemul ideal de pensii va include facilități fiscale din partea guvernului din unul sau din toate motivele
menționate mai sus. Aceste facilități vor mări încrederea comunității în sistem, necesară ţinând cont de
natura pe termen lung a tuturor sistemelor de pensii.
O caracteristică a facilităților fiscale care ar trebui menționată este egalitatea intra-generații. Dat fiind că cei
ce câștigă mai mult, probabil vor economisi oricum și fără existența unei facilități fiscale, nivelul facilităților
fiscale trebuie limitat în mod rezonabil (de exemplu, prin limite ale beneficiilor sau prin plafonarea
contribuțiilor). Totuși, așa cum s-a prezentat mai sus, este preferabil limitarea acestor facilități per total, pe
parcursul vieții active a unui angajat, și nu pe bază anuală.
A abordare integrată, pe toată durata vieții active, recunoaște și echilibrul necesar între sistemele de pensii
obligatorii și cele facultative. Datorită circumstanțelor personale diferite, nu se poate aștepta, în mod
rezonabil, ca toți angajații să obțină din sistemul ideal de pensii obligatoriul nivelul de venituri dorit la
pensie. Cu alte cuvinte, ar trebui să existe întotdeauna un rol pentru contribuțiile facultative, pentru a
completa veniturile din sistemul obligatoriu, recunoscând prin aceasta nevoia unei anumite flexibilități.
Principiul #8
Guvernul trebuie să ofere facilități fiscale sistemelor de pensii finanțate, de o manieră echitabilă și
sustenabilă. Aceste facilități au scopul de a oferi stimulente pentru economisirea voluntară și de a
recompensa participanții pentru lipsa accesului la aceste economii până la pensie.
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7. CONSTRUIREA ÎNCREDERII
COMUNITĂŢII
Este esențial ca orice sistem de pensii să se bucure de încrederea comunității pe care o deservește. Cu alte
cuvinte, oamenii trebuie să aibă încredere în abilitatea furnizorilor de pensii de a le livra beneficiile
așteptate din pensii, timp de mulți ani în viitor. Acest rezultat pozitiv necesită o gamă de carateristici
înrudite incluzând o bună guvernanță, reglementări puternice, protecția consumatorilor, eficiența
costurilor și o bună comunicare, acompaniate de accesul la educație și la consultanță.
GUVERNANȚA
Fondurile de pensii ar trebui să fie independente de orice angajator, organizații ale angajaților și guvern.
Adică, ele ar trebui să fie entități juridice separate, cu active separate.
Se mai recomandă cu tărie ca tuturor adminstratorilor, custozilor sau directorilor care administrează un
fond de pensii să li se ceară să satisfacă un set adecvat de cerințe personale, similare cu un standard de
persoană competentă și onorabilă (“fit and proper”) folosit în câteva țări.
Principiul #9
Sistemul de guvernanță corporativă al fondurilor de pensii trebuie să fie independent față de guvern și să
nu fie sub controlul angajatorilor.
REGLEMENTAREA
Deși falimentul unui fond de pensii nu are același impact în economie ca și falimentul unei bănci, este
esențial ca fondurile de pensii să fie reglementate în mod prudențial. Adică, reglementatorul ar trebui să
specifice un set de standarde și cerințe minime pentru fondurile de pensii. Aceste cerințe trebuie să
includă politici referitoare la:
• investițiile fondului de pensie, incluzând restricții privitoare la activele aparținând aceluiași grup
financiar
• o strategie de gestionare a riscurilor, incluzând orice externalizare
• guvernanța, incluzând conflictele de interese și cerințele de audit
• finanțarea datoriilor viitoare, mai ales în cadrul planurilor de pensii care oferă beneficii definite.
COMUNICAREA CU MEMBRII
Venitul furnizat de un fond de pensii reprezintă cel mai important activ financiar al majorității
participanților săi, însă mulți membri ai unui astfel de fond nu înțeleg prea multe cu privire la valoarea
beneficiilor lor și a riscurilor la care ar putea fi supuse acestea. De aceea, furnizarea unor informații
relevante participanților unui fond de pensii este de importanță majoră pentru promovarea transparenței
și dezvoltarea încrederii între participanți. Este nevoie de o comunicare eficientă și pentru abordarea lipsei
educației financiare și înțelegerii cu privire la beneficiile participanților la fondurile de pensii.

18 SISTEMUL IDEAL DE PENSII

Fondurile de pensii dintr-un sistem ideal de pensii trebuie să comunice cu participanții lor în multe
modalități și în multe forme, iar acestea trebuie să includă următoarele:
• furnizarea unor informații ușor de înțeles despre beneficiile fondului, la momentul aderării
• un extras de cont disponibil regulat pentru fiecare participant, de preferat de două ori pe an, care să
menționeze beneficiile acumulate de către participantul respectiv
• o proiecție a beneficiilor în fiecare an, care va menționa venitul lunar probabil la pensie pentru fiecare
participant, pe baza celor mai recente date relevante pentru respectiva persoană
• un raport anual al fondului de pensii, incluzand informații cu privire la randamentele recente ale
fondului de pensii și investițiile acestuia.
Aceste informații pot fi furnizate în format tipărit sau electronic.
În această era digitală, devine tot mai eficient din punctul de vedere al costurilor ca fondurile de pensii să
comunice cu participanții lor mai des decât o dată pe an.

PROTECȚIA, EDUCAȚIA ȘI CONSULTANȚA ACORDATĂ PARTICIPANȚILOR
Încrederea comunității în sistemul de pensii va crește dacă beneficiile acumulate ale participanților sunt
protejate față de consecințele financiare ale fraudei, conducerii vădit neperformante sau insolvenței
angajatorului. Totuși, trebuie menționat că această protecție nu se extinde față de evoluția piețelor
financiare, care afectează valoarea beneficiilor participanților.
Fondurile de pensii trebuie de asemenea să furnizeze participanților informații și asistență cu privire la
situația lor personală. Acest lucru se poate realiza printr-o plajă de metode incluzând calculatoare în
spaţiul web cu date actualizate în timp real, un call center pentru consultanță, seminarii și furnizarea
consultanței financiare personalizate.
Orice activitate de consultanță financiară furnizată de fondurile de pensii, instituțiile financiare sau
consultanții financiari trebuie să ia în considerare un nivel ridicat de integritate și de profesionalism.
Declarația drepturilor investitorilor (Statement of Investor Rights), elaborată de către CFA Institute conține
mai multe principii care sunt aplicabile si participanților la fondurile de pensii. Aceste principii includ
onestitatea, consultanța obiectivă, tratamentul corect, dezvăluirea conflictelor de interese, comunicarea
clară și confidențialitatea.
Principiul #10
Sistemul de pensii trebuie să constituie obiectul unor reglementări adecvate, care să includă
reglementarea prudențială a fondurilor de pensii, cerințe de transparență în comunicare și un anumit
nivel de protecție a participanților la sistemul de pensii.
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8 . C O M PA R A R E A S I S T E M E L O R
DE PENSII
În anul 2014, „Melbourne Mercer Global Pension Index” a comparat sistemele de venituri din
pensii din 25 de țări din toată lumea. În fiecare țară, valoarea Indicelui a fost determinată
luând în considerare peste 50 de întrebări împărțite în sub-indici: adecvare, sustenabilitate și
integritate.
Următorul tabel compară unele dintre caracteristicile subliniate în cele „Zece principii ale
unui sistem ideal de pensii” cu datele reale pentru cele mai bune cinci sisteme și un scor
mediu pentru cele mai slabe sisteme din raportul din 2014 privind acest Indice.

Țara

Acoperirea

1

3

Finanțarea prin
2
contribuţii

Active
173.2%

1 Danemarca

83.7%

12.0%

2 Australia

68.5%

9.5%

3 Olanda

88.0%

8.0%

4 Finlanda

74.2%

4.7%

5 Elveţia

70.5%

9.0%

Media a 5 cele
mai slabe sisteme⁷

22.1%

5.0%

22.3%

Adecvarea

4

Limitarea
5
sărăciei

Sub-indicele
6
de integritate

91.3%

35.6%

84.5

96.7%

72.8%

28.6%

87.8

155.4%

103.8%

29.5%

89.4

88.0%

62.4%

20.6%

91.1

113.7%

77.2%

21.9%

83.1

36.5%

9.8%

56.7

Note
1.
Ce proporție a populației de vârstă activă participă la fondurile de pensii private?
2.

Care este nivelul minim de contribuții obligatorii economisite pentru veniturile din
pensii, exprimat ca procent din câștiguri?

3.

Care este nivelul activelor fondurilor de pensii ca procent din PIB?

4.

Care este rata netă de înlocuire pentru o persoană care câștigă venituri medii, așa
cum este ea calculată de către OECD, utilizând modelul acestei organizații?

5.

Care este pensia minimă pe care o va primi o persoană în vârstă, singură, exprimată
ca procent din salariul mediu?

6.

Aceasta coloană ilustrează scorul pentru sub-indicele de integritate care ia în
considerare reglementarea și guvernanța, protecția și comunicarea către membri și
costurile.

7.

Fiecare medie reprezintă rezultatele din China, India, Indonezia, Japonia și Coreea.

7.
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De exemplu, tabelul exclude problemele de structurare a beneficiilor, ratele de economisire ale gospodăriilor, problemele
demografice, datoria guvernamentală și rata de participare la forța de muncă la vârste avansate.

Prezentul rezumat nu acoperă fiecare aspect al sistemului ideal de pensii, ci doar subliniază
faptul că cele mai bune sisteme au:
•

o acoperire mare a populației în sistemul de pensii private

•

contribuții obligatorii de cel puțin 8% din venituri

•

active finanțate constituite pentru distibuțiile viitoare, ce depășesc 100% din PIB-ul țării

•

o rată netă de înlocuire pentru cei care au venituri medii de cel puțin 60% din venituri

•

o pensie de bază pentru persoanele în vârstă, sărace, de cel puțin 25% din valoarea
veniturilor medii

•

un sistem cu un cadru de reglementare puternic, ceea ce rezultă într-o mai bună
guvernanță și o mai bună protecție a participanților unui fond de pensii.

Aceste rezultate susțin principiile menționate mai devreme, principii care vor conduce la
sisteme de pensii îmbunătățite ce livrează beneficii adecvate tuturor angajaților, fiind și
sustenabile pe termen lung.
Desigur că trebuie să recunoaștem faptul că sistemele de pensii au nevoie de decenii să
ajungă la maturitate. De aceea, este de așteptat ca țările care și-au înființat doar recent
sisteme de pensii să aibă scoruri mai scăzute, deoarece unii dintre acești indicatori (de ex.
nivelul activelor) nu se pot îmbunătăți rapid.
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