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Survey finds €1,900bn hole in EU pensions
By Paul J. Davies in London – 22 September 2010



• Ca furnizori de pensii şi asigurări de viaţă, suntem conştienţi de presiunea din ce 

în ce mai mare asupra sistemelor de pensii din Europa, cauzată de îmbătrânirea 

populaţiei şi de raportul pensionari-persoane active în continuă creştere. 

• Până în 2051, mai mult de 50% din populaţia actuală a României se va 

pensiona, iar numărul persoanelor active raportat la numarul de pensionari va 

scădea considerabil (raportul actual salariaţi/ pensionari este de aproape 1:1,3).

• În prima parte a anului, am analizat deficitul de economisire pentru pensie în 

Europa. Aceasta este prima dată când s-a făcut o cuantificare a deficitului de 

economisire la nivel pan-european. 

• Analiza, realizată de Deloitte la comanda Aviva, cuantifică deficitul de 

economisire pentru pensie în Europa şi separat, în ţările unde Aviva are 

operaţiuni, cum ar fi România. 

• Deficitul de economisire pentru pensie se referă la diferenţa dintre venitul de 

care oamenii care se pensionează în perioada 2011 şi 2051 vor avea nevoie 

pentru un nivel de trai adecvat la pensionare şi nivelul estimat al pensiei. 

Analiza deficitului de economisire pentru pensie



Concluziile principale ale raportului 

Deficitul anual de economisire pentru pensie în UE pentru persoanele care se pensionează 

între 2011 şi 2051 este de 1.900 miliarde €, iar în România ajunge la 40,2 miliarde €

Ţară

Deficitul mediu anual de 

economisire pentru pensie/ 

persoană (mii €)

Deficitul anual de economisire 

pentru pensie/ ţară (miliarde €) 

România 3.7 40,2

Polonia 3.4 68,8

Cehia 4.6 25,3

Ungaria 1.9 9,5



Deficitul de venit la pensionare în România:

• Aproximativ 35% din PIB (2009)

• 3.700 € anual per persoană (300 € pe lună)

La nivel individual:

• Persoanele mai în vârstă vor trebui să se bazeze pe mai multe modalităţi de 

economisire pentru a obţine un venit suficient la pensie sau să lucreze mai 

mult, în timp ce persoanele mai tinere au o perioadă mai mare la dispoziţie să-

şi mărească economiile anuale pentru pensie. 

• Salariaţii cu venituri medii este posibil să fie cel mai puternic afectaţi de 

impactul deficitului de venit la pensionare.

• Deficitul de venit la pensionare este calculat la 3.700 € în medie per persoană.



Principalele concluzii / continuare

Ce înseamnă la nivel individual?

Media per persoană a deficitului pensiilor în România după vârsta din 2010

Deficitul mediu/ persoană (mii €)

Deficitul anual de venit la pensionare 3.0

Deficitul de capital la pensionare 48.2
Deficitul anual de economisire pentru pensie 3.7



Analiza detaliată

Deficitul mediu anual de economisire pentru persoanele care se pensionează în perioada 

2011-2051 în funcţie de vârstă

Scenariu

Toate persoanele care 
se pensionează în

perioada 2011-2051
(mii €)

Vârsta în 2010

60 50 40 30 20
Cazul de referinţă 3.7 N/A 4.8 2.9 1.7 1.3

70% rata de înlocuire 4.6 N/A 5.7 3.4 2.0 1.3

60% rata de înlocuire 3.0 N/A 4.2 2.5 1.4 1.1

50% rata de înlocuire 1.5 N/A 2.7 1.6 0.8 0.6

Randament pentru economii: 8% 2.9 N/A 4.0 1.9 0.9 0.5

Randament pentru economii: 3% 4.3 N/A 5.5 3.7 2.4 2.1

Pensia de stat: -10% 4.2 N/A 5.3 3.1 1.9 1.4

Pensia de stat: +10% 3.1 N/A 4.4 2.6 1.5 1.1

Vârsta de pensionare: +5 ani 2.8 4.4 3.1 1.6 1.2 0.9

Vârsta de pensionare: +10 ani 2.2 3.2 1.9 1.0 0.7 0.6

8% randament pentru economii, 
vârsta de pensionare: + 5 ani

2.3 4.0 2.3 1.0 0.6 0.3



Soluţionarea problemei ţine de un efort conjugat 

• Oamenii trebuie să aibă un ordin de mărime despre suma pe care este nevoie să o 
economisească pentru pensionare.

– Oamenii trebuie să-şi evalueze corect poziţia financiară şi să fie mai responsabili în ceea ce priveşte 
planurile de economisire pentru perioada pensionării.

– Lansarea unei comunicări periodice anuale privind situaţia financiară la pensie către toţi cetăţenii din UE 
ar stimula comportamentul orientat către economisire. 

• Stimulentele de economisire pentru pensie trebuie regândite:

– Trebuie subliniată importanţa economisirii cât mai devreme cu putinţă. 

– Reformele şi creşterea stimulentelor pentru pensie sunt vitale. 

– Revizuirea completă a stimulentelor fiscale – cele existente şi potenţiale – trebuie să evalueze dacă 
acestea sunt echitabile şi nu schimbă doar pe moment comportamentul celor expuşi riscului unui venit 
redus, dar şi dacă oferă cel mai bun raport dintre investiţii şi rezultate pentru guvern. 

• Romania trebuie să continue reformele incepute:

– Reforma sistemului de pensii a început în 2007.



Plan de acţiune

• Aviva îşi propune mai departe să fie promotorul acestei dezbateri şi să 

participe activ atât la nivel naţional cât şi european, pentru a valorifica 

informaţiile despre deficitul de venit la pensionare existent şi pentru a dezvolta 

soluţii viabile.

• Lansarea de azi şi raportul realizat stau la baza campaniei pan-europene care 

urmăreşte să crească gradul de conştientizare privind diferenţa dintre planurile 

de pensie şi aşteptările pentru perioada pensionării. 

• Aviva distribuie acest raport către toate părţile interesate – Guvern, industria de 

pensii, autorităţile reglementatoare, economişti şi lideri de opinie, către publicul 

larg şi mass-media – pentru a avea o bază comună de discuţie. 


