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Tema pensiilor nu a fost niciodata mai actuala ca in prezent, din punct de vedere demografic o
proportie in crestere a populatiei va ajunge la pensie in urmatorii ani, si se va baza pe economiile
proprii, pe veniturile altor membri ai familiei si/sau pe pensiile publice.
In incercarea de a aduce o perspectiva informata si o baza pentru dezbateri constructive pe aceasta
tema, Asociatia CFA Romania a lansat in Romania studiul “Sistemul Ideal de Pensii”, realizat de
CFA Institute si Mercer.
Adrian Codirlasu, CFA – Presedinte al Asociatiei CFA Romania, a declarat: „Am ales sa traducem
studiul realizat de compania Mercer pentru CFA Institute, avand in vedere faptul ca aceasta
institutie este o sursa de informatie de o inalta reputatie profesionala si etica. Ne dorim prin aceasta
sa contribuim la educatia financiara a populatiei, educatie destul de precara in acest moment. Neam propus totodata sa aducem in atentia opiniei publice un element important, si anume siguranta
financiara la pensionare si facem acest lucru, cautand idei care sa ne aduca mai aproape de solutii,
in beneficiul societatii.”
Studiul si-a propus sa prezinte solutii pentru asigurarea unui sistem de pensii solid, bine
structurat, care sa raspunda cat mai bine nevoilor societatii.
Siguranta financiara dupa pensionare are o importanta covarsitoare atat pentru indivizi, cat si pentru
societate, in ansamblu, fiind evidentiat ca la nivel global este necesar ca majoritatea tarilor sa faca
fata efectelor sociale, economice si financiare ale imbatranirii populatiei. Determinarea celei mai
bune structuri a unui sistem de pensii sigur este o provocare serioasa, constituind un subiect ce
acopera aspecte privind politicile guvernamentale, practicile angajatorilor, educatia si nevoile
investitorilor individuali.
Tinand cont de aceasta provocare, ne-am intrebat daca exista un sistem ideal de pensii, care sa
raspunda acestor probleme, sa furnizeze venituri adecvate ce pot fi sustinute pe termen lung si
care sa se bucure in acelasi timp de increderea comunitatii.
In cadrul evenimentului Paul Smith, CFA - Presedinte si CEO al CFA Institute, a declarat: „Pe baza
unui set de 10 principii, studiul Mercer examineaza ce poate face domeniul analizei de investitii
pentru comunitate, astfel incat clientii sistemului de pensii sa primeasca beneficii suficiente si in a
caror sustenabilitate sa aiba incredere. Aceste 10 principii sunt construite astfel incat sa fie o baza
de dialog si dezbatere in comunitatea profesionistilor de investitii. Ei vor putea analiza si estima pe
baza principiilor enuntate, ce schimbari sunt necesare in sistemele de pensii in viitor. Sistemele de
pensii se afla in stadii diferite de dezvoltare la nivel mondial. Dar un lucru este cert: toate pot suferi
imbunatatiri. Existenta celor 10 principii enuntate in studiu, ne poate ajuta sa concentram dialogul
doar pe modalitatea practica de imbunatatire a lor.”
CFA Romania considera acest demers un prim pas in efortul de a implica mediul institutional,
piata de capital, angajatorii si mediul de afaceri precum si participantii individuali intr-un
dialog constructiv, orientat catre identificarea sistemului de pensii ideal pentru Romania.
Contact: Florentina Almajanu, e-mail: office@cfaromania.ro, Mobil: 0751 516 720

