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scheme robuste ºi sustenabile. Iatã, spre
edificare, cuantumul lunar al pensiilor din
Europa: Norvegia-1760 euro; Grecia-1620;
Danemarca-1411; Elveþia -1393; Italia1141; Franþa-1108; Islanda-1046; Suedia 1060; Finlanda-1050; Austria-1026;
Spania-877; Belgia-847; Germania-791;
Malta-615; Marea Britanie-460; Polonia437; Cehia-390; Ungaria-332; Croaþia-321;
Estonia-288; România-177; Bulgaria-145;
Albania-55 euro.
Sã ne mai mirãm cã nemþii sunt supãraþi pe
greci, care au o pensie medie peste cea a
elveþienilor, de douã ori mai mare decât a
germanilor ºi de trei ori cât a britanicilor?!
Iatã ºi bancul care i-a scos din minþi pe
greci, dar care îi amuzã pe europeni: “O
nouã iniþiativã UE: adoptã un grec pentru
doar 500 de euro! Pentru aceastã sumã, el
va face tot ce n-ai tu timp sã faci: va dormi
pânã la amiazã, va citi ziarele, va bea o
cafea, discutã sport ºi politicã, trage un pui
de somn dupã-masã, merge la bar, la
restaurant ºi la chefuri!” ªi un bonus: noua

monedã a Greciei se va numi... “zeuro”.
Criza financiarã a avut pânã în prezent
un impact semnificativ asupra sistemelor
de pensii, ºi multe guverne au fost tentate
sã opereze modificãri la nivelul politicilor
din domeniu, ca reacþie a deficitelor din ce
în ce mai mari la nivelul pensiilor, se afirmã ºi în raportul Bãncii Mondiale-„Criza
sistemelor de pensii”- publicat la sfârºitul
anului. Experþii Bãncii au concluzionat cã
deºi sistemele de pensii sunt foarte variate,
niciunul dintre ele nu s-a dovedit imun în
faþa crizei. De aceea, raportul îndeamnã
guvernele sã conºtientizeze în rândul
cetãþenilor faptul cã pensiile publice vor
trebui sã fie mai puþin generoase decât în
trecut, dacã se doreºte o sustenabilitate a
acestora. Nu puþini sunt cei care se tem cã
aceste puncte de vedere prevestesc un faliment inevitabil. Pesimiºtii spun cã n-ar
exista nici cea mai micã ºansã ca sistemul
de pensii sã supravieþuiascã, deoarece calculul aritmetic este indubitabil. Asta pentru
cã ani de zile, pensionarilor li s-a spus un

neadevãr, cum cã statul le pune bani de-o
parte, ca sã aibã la bãtrâneþe. Numai cã bani
aceºtia au fost înghiþiþi de stat ºi de inflaþie.
Sistemul de pensii piramidal clasic-pensionarii îºi primesc pensiile din banii de la
angajaþii care produc cu adevãrat bani- e
avariat ºi pensiile sunt piatra atârnatã de
gâtul economiei! România trebuie sã aibã
de-a lungul unui an 10 miliarde de euro
pentru pensii ºi 9,3 miliarde de euro pentru
bugetari. Soluþia salvatoare pare a fi liberalizarea sistemului de pensii. Fiecare trebuie sã decidã singur dacã vrea sã-ºi
strângã banii de pensie la bancã, la o societate de asigurãri, sau la el sub pernã. În
România, primul “seism” s-a produs în
2009, când a fost nevoie de banii FMI ca sã
nu se declare oficial falimentul. Cu populaþia activã care se mai aflã acum în þarã, nu
existã nicio ºansã ca economia sã mai
susþinã cheltuielile statului. Nici pensiile,
nici salariile, nici ºpãgile.
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