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2010

l
a nivel mondial, speranţa de viaţă a cres-
cut în ultimii 30 de ani, în medie, cu 
patru luni anual. Astfel, un individ năs-
cut în 2009 va ajunge să trăiască cu până 
la 14 ani mai mult decât tatăl său care a 

prins perioada Cortinei de Fier. Pentru femei, veş-
tile sunt chiar mai bune: au şanse de a trăi cu cinci 
până la opt ani mai mult decât un bărbat, în ţări în 
care speranţa de viaţă depăşeşte 75 de ani. În pre-
zent, speranţa de viaţă a românilor este, în medie, 
de 73 de ani. Femeile trăiesc până la aproximativ 77 
de ani, iar bărbaţii – până aproape de 70, ceea ce ne 
rezervă un loc codaş în topul ţărilor din Europa de 
Est. În urma noastră se mai află doar Moldova, cu o 
speranţă de viaţă de 68 de ani. Cu toate acestea, pre-

viziunile Băncii Mondiale sunt promiţătoare: spe-
ranţa de viaţă a românilor va urca la aproape 75 de 
ani până, în 2020, şi va ajunge până la aproape de 80 
de ani, în 2050.

pensIA IA prIorITATe. Până acum, viitorul 
sună bine. Dacă românii vor trăi până la vârste tot 
mai înaintate, cum vor ţine, însă, pasul pensiile lor? 
Conform Comisiei de Supraveghere a Sistemului de 
Pensii Private, în luna martie 2009, suma investită 
de fiecare român, în medie, într-un fond de pensii 
private obligatorii, nu depăşea 33 de lei, echivalentul 
a mai puţin de 2% din venitul lunar. În condiţiile în 
care românii cotizează puţin şi vor trăi tot mai mult, 
şansele ca pensia de la stat şi cea privată obligatorie să 

Cât de mult îţi  
poţi permite să trăieşti?
Fă-ţi rezerve pentru o viaţă cât mai lungă: statistic, este posibil să 
trăieşti mai mult decât părinţii tăi. Aşa că, aplică din timp un plan 
financiar care să te ferească de surprize neplăcute. De Diana-Florina Cosmin
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2020

le poată acoperi în mod eficient nevoile de finanţare 
până la o vârstă înaintată stau sub un alarmant semn 
de întrebare. Într-o piramidă a nevoilor financiare, 
venitul suplimentar la pensie se situează, ca priorita-
te, pe al patrulea nivel din cinci. Înaintea acestuia vin, 
în ordine, protecţia financiară a familiei (asigurare de 
accident, asigurare de deces, asigurare de sănătate), 
protecţia financiară personală (asigurare de viaţă cu 
beneficii garantate, cu o componentă de capitalizare) 
şi suportul financiar pentru viitorul copiilor, în gene-
ral sub forma unei asigurări de viaţă cu o capitalizare 
direcţionată în beneficiul copilului. 

Chiar dacă, acum, pensia nu pare o prioritate în 
viaţa ta, ar trebui să ai în vedere următorul scenariu. 
Cum te vei adapta, obişnuit fiind, spre exemplu, cu 
un salariu de 4.000 de lei pe lună, să ai, la pensie, un 
venit de numai 900 de lei din pensia de la stat, la care 
s-ar putea adăuga doar 240 de lei din pensia priva-
tă obligatorie? Dacă ţi se pare foarte puţin, află că, la 
salariul de mai sus, acesta este cel mai înalt nivel de 
venit la care poţi spera, pentru o contribuţie de doar 
2% la Pilon II. Iar în ceea ce priveşte pensia de stat... 
mai bine ia-ţi gândul! Până în 2050, pensiile private 
de stat vor ajunge, conform World Bank, să acopere 
doar 22% din salariul tău final. 

Ce poŢI să FACI. Soluţia pare să fie una singu-
ră: cotizaţii mai mari la sistemul de pensii private 
obligatorii sau o pensie facultativă care să-ţi asigu-

re bătrâneţile. Conform unui studiu al companiei 
de consultanţă Milliman, o contribuţie de 2% din 
salariu la pensia privată obligatorie aduce un venit 
de 5,1% din salariul final pentru femei şi, respec-
tiv, de 5,9% pentru bărbaţi. Pe româneşte: cum îţi 
aşterni, aşa dormi! O creştere la 6% pe lună a contri-
buţiei ţi-ar tripla venitul la pensie până la 15,4% din 
salariu pentru femei şi, respectiv, 17,6% pentru băr-
baţi. Cu toate acestea, în condiţiile unei pensii de stat 
care acoperă doar 22% din salariul tău final, creşte-
rea cu patru procente a cotizaţiei lunare la Pilonul II 
nu poate face minuni: pensia lunară ar rămâne la un 
nivel nesatisfăcător. Cât ar însemna? 37,4% din sala-
riu pentru femei şi, respectiv, 39,6% pentru bărbaţi. 
Nu, nu sună bine deloc. 

Dacă vrei ca venitul tău de pensionare să repre-
zinte măcar trei sferturi din salariul tău actual, ar tre-
bui să investeşti în pensia privată obligatorie 17,4% 
din venitul tău, ca femeie, şi 15,3%, ca bărbat. Dacă e 
un sacrificiu prea mare, află că, pornind de la o con-
tribuţie lunară de 6% din salariu, o creştere a cotizaţi-
ei cu 1% pe an, începând cu 2010, te va aduce pe linia 
de plutire abia în 2017. Vei avea o cotizaţie de 14% la 
pensia privată obligatorie şi, în consecinţă, şanse la 
o pensie care să echivaleze cu peste 60% din salariul 
tău actual (pentru salariul de mai sus, de 4.000 de 
lei, ai avea, la pensie, un venit lunar de circa 2.400 de 
lei). Dacă îţi mai faci şi o pensie facultativă, viitorul 
ar putea suna ceva mai bine.  F
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