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SOCIETATE

Pensiile private mai multe decât salariaþii
A

ctivele fondurilor de pensii
private au ajuns la 6,85
miliarde lei la finalul anu lui 2011 ºi reprezintã 1,25 la
sutã din PIB. Cel puþin aºa aratã
datele trimise de Comisia de
Supraveghere a Sistemului de
Pensii Private (CSSPP). Peste 5,5
milioane de persoane deþin o
pensie privatã. Numãrul salari aþilor activi din România este de
5,2 milioane. Activele fon durilor de pensii private obliga torii (Pilonul II) s-aau cifrat la
6,42 miliarde lei, iar cele ale
activelor fondurilor de pensii
facultative la 436 milioane lei.
De la înfiinþare ºi pânã la finele
anului 2011, fondurile de pen sii obligatorii - Pilon II au înreg istrat un randament mediu de
11,7 la sutã, în timp ce fon durile facultative - Pilon III au
obþinut un randament de 7,3 la
sutã, potrivit Asociaþiei pentru
Pensiile Administrate Privat din
România
(APAPR).
Randamentele sunt în scãdere
faþã de cele înregistrate de la
înfiinþare ºi pânã la sfârºitul lui

2010, când au fost de 15,2,
respectiv 8,9 la sutã.
În total, de la lansare ºi pânã în
prezent, fondurile de Pilon II au
generat un profit net cu o valoare de aproape 730 mil. lei
pentru participanþi.
În 2011, numãrul partici panþilor la Pilonul II a crescut la
5,52 milioane, cu 330.000 mai
mulþi decât la sfârºitul anului
precedent, în linie cu prognoza
realizatã de APAPR în ianuarie
2011, care estima un avans de
pânã
la 5,5 milioane. ªi
activele nete administrate de
cele nouã fonduri de pensii
obligatorii au atins 6,42 miliarde de lei, în creºtere spec taculoasã, cu 48 la sutã, faþã
de decembrie 2010.
Contribuþiile brute virate de
Casa Naþionlã de Pensii Publice
cãtre fondurile de pensii au
însumat 1,98 miliarde de lei, în
urcare cu 26,4% faþã de 2010.
Din pãcate, colectarea ºi densi tatea
contribuþiilor
s -aa u
înrãutãþit de-aa lungul lui 2011.
Astfel, dacã în 2010 gradul

mediu efectiv de colectare a fost
de 66,4 la sutã, acesta a scãzut
la 62,8 în 2011.Totodatã, ran damentul mediu al tuturor fon durilor de pensii facultative
(Pilon III), în intervalul mai 2007
- decembrie 2011, a fost de 7,3
la sutã, peste rata medie anuala
a inflaþiei de 6,1 pentru aceeaºi
perioadã. Numãrul partici panþilor a depãºit uºor pragul
de 260.000, cu aproape
39.000 mai mulþi decât la finele
lui 2010, peste prognoza
APAPR, care estima 255.000
participanþi la sfârºitul anului
trecut. Pentru acest an, APAPR
se aºteaptã ca 150.000 de noi
participanþi sã adere la Pilonul
II, ca urmare a prevederilor
Legii privind sistemul unitar de
pensii publice. Luna viitoare,
contribuþia ce se va vira la acest
pilon va fi majoratã de la 3 la
sutã la 3,5 din câºtigul brut al
participanþilor la sistem. CSSPP
estimeazã ca activele fondurilor
de pensii private (obligatorii ºi
facultative) vor ajunge la 1,66%
din PIB la finalul anului 2012.
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